MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
EDITAL Nº 35 – PRF – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, DE 16 DE JUNHO DE 2015
A DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (DPRF) torna pública
a convocação, em terceira chamada, para a matrícula no Curso de Formação (segunda turma) e para a
entrega documentação a que se refere o subitem 17.3 do edital de abertura, referentes ao concurso
público para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal.
1 DA CONVOCAÇÃO, EM TERCEIRA CHAMADA, PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
(SEGUNDA TURMA) E PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO.
1.1 Convocação, em terceira chamada, para a matrícula na segunda etapa – Curso de Formação
(segunda turma) e para a entrega da documentação a que se refere o subitem 17.3 do edital de
abertura, na seguinte ordem: turma, data e horário da matrícula, número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética.
1.1.1 TURMA 1
1.1.1.1 Data: 22 de junho de 2015. Horário: 8 horas.
10005987, Rafael Caetano Yamanaka.
1.1.1.1.1 Convocação de candidatos sub judice para a matrícula na segunda etapa – Curso de Formação
(segunda turma) e para a entrega da documentação a que se refere o subitem 17.3 do edital de
abertura, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10016663, Luiz Felippe Bernardino / 10036508, Paulo Henrique Pinto de Souza.
1.1.1.2 TURMA 2
1.1.2.1 Data: 22 de junho de 2015. Horário: 10 horas.
10083017, Alessandro Cezar Torquato / 10100341, Diana Benazio Pascoal Ribeiro / 10031536, Erik
Vinicius Gil / 10125282, Welber Ronaldy da Mata.
1.1.2.1.1 Convocação do candidato sub judice para a matrícula na segunda etapa – Curso de Formação
(segunda turma) e para a entrega da documentação a que se refere o subitem 17.3 do edital de
abertura, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.
10077011, Maxwell Pessoa de Moura.
1.1.2.1.2 Convocação do candidato sub judice que se declarou com deficiência para a matrícula na
segunda etapa – Curso de Formação (segunda turma) e para a entrega da documentação a que se refere
o subitem 17.3 do edital de abertura, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em
ordem alfabética.
10009267, Paulo Eduardo Soares Veloso.
2 DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
2.1 A matrícula dos candidatos convocados em terceira chamada para o Curso de Formação será
efetuada,
exclusivamente,
via
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dprf_13, das 9 horas do dia 17 de junho de 2015 às 16 horas do
dia 18 de junho de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.1.1 DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA
2.1.1.1 Após preencher a ficha de matrícula, disponível na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dprf_13, o candidato deverá imprimir o comprovante de matrícula,
e entregá-lo pessoalmente, no dia 22 de junho de 2015, no horário específico constante do item 1 deste
edital, por ocasião da Apresentação, no local de realização do Curso de Formação, apresentando a
documentação de que tratam os subitens 17.3 do edital de abertura e 1.9 do Anexo V do referido edital,
bem como o cartão de vacinação.
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2.1.1.2 O Cespe não se responsabilizará pela solicitação de matrícula via internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.1.1.3 O candidato que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula até às 16 horas (horário
oficial de Brasília/DF) do dia 18 de junho de 2015 (terceira chamada), confirmando sua matrícula no
Curso de Formação, será eliminado do certame.
2.1.1.4 Não serão aceitos requerimentos de matrícula extemporâneos, condicionais e(ou) que não
atenderem a todos os requisitos do presente edital, bem como requerimentos de matrícula enviados via
postal, via fax e(ou) via correio eletrônico.
2.1.1.5 Solicita-se ao candidato convocado que, por qualquer motivo, não for efetivar sua matrícula no
Curso de Formação, que formalize, imediatamente, sua decisão ao Cespe por meio do e-mail
sac@cebraspe.org.br
2.1.1.6 Demais informações a respeito da segunda turma do Curso de Formação devem ser verificadas
no Edital nº 32 – PRF – Policial Rodoviário Federal, de 29 de maio de 2015.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final no Curso de Formação Profissional (segunda turma) será publicado no Diário Oficial
da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dprf_13,
na data provável de 23 de setembro de 2015.
MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA
DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
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