
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
EDITAL Nº 22 – PRF – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, DE 03 DE JUNHO DE 2019

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) torna pública a
convocação de candidatos sub judice com decisão judicial favorável para partciparem do Curso de For-
mação Profssional (CFP), para o preenchimento eletrônico da Ficha de Informações Pessoais (FIP) para
fns de investgação social, referente aos concursos públicos anteriores para o provimento de vagas no
cargo de Policial Rodoviário Federal.
1 DA CONVOCAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO CADASTRO NO SISTEMA
1.1 Convocação para o preenchimento do cadastro no sistema, dos candidatos  sub judice do  concurso
PRF/2009, na seguinte ordem: número de inscrição, estado de concorrência e nome do candidato em or-
dem alfabétca.
275763, Paraná, Flaviano Rafael Bohaczuk / 132343, Paraná, João Carlos de Andrade Pontes.
2 DA CONVOCAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO ELETRÔNICO DA FIP
2.1 Convocação para o preenchimento eletrônico da FIP para fns de investgação social, dos candidatos
sub judice do concurso PRF/2003, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em or-
dem alfabétca. 

  156000018, Devaldo Figueiredo Barroso / 127005238, Osmar Cardoso Pereira
2.2 Convocação para o preenchimento eletrônico da FIP para fns de investgação social, dos candidatos
sub judice do  concurso PRF/2009, na seguinte ordem: número de inscrição, estado de concorrência e
nome do candidato em ordem alfabétca. 
151209, Paraná, Abílio  Vieira  de  Barros  / 312302, Rio  Grande  do  Sul, Anderson  Kildare  Geber  de
Melo  / 349842, Bahia, Augusto  César  de  França  Barbosa  / 145841,  Bahia, Camilo  Campos
Nogueira  / 137334,  Amazonas, Darlan  da  Costa  Rego  / 128234,  Roraima, Diego  de  Oliveira
Barcia / 275763, Paraná, Flaviano Rafael Bohaczuk / 258881, Sergipe, Ivan de Souza Soares / 132343, Pa-
raná, João  Carlos  de  Andrade  Pontes  / 376787,  Minas  Gerais, Juliana  Salles  Coelho  Dutra
Borges  / 243874, Maranhão, Julio  Cássio  Vieira  Marques  de  Assis  / 132873, Paraná, Julio  Panteado
Sajnaj  / 401433,  Bahia, Kelly  Lima  Moura  / 236827,  Rondônia, Leonardo  Augusto  Magalhães
Lima  / 299230,  Maranhão, Luciano  Ranieri  Ramos  / 279161,  Santa  Catarina, Luiz  Ari  Deucher
Vieira / 295913, Minas Gerais, Rogério Wilson Silveira Brandão / 239761, Maranhão, Yorgo Philippe Cou-
tnho Machado.
2.3 Convocação para o preenchimento eletrônico da FIP para fns de investgação social, dos candidatos
sub judice do concurso PRF/2013, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em or-
dem alfabétca. 
10011971, Bruno Moura Cruz / 10082680, Diogo Nogueira Amorim / 10104687, Douglas Fonseca Fraca-
lanza  / 10026509, Eduardo José Atolini  / 10034761, Felipe  Elisio  de Matos Gomes / 10130604, Felipe
Vasconcelos  Anastácio  / 10118992, Inae  Meneses  Barreto  / 10118734, Jasson  Natercio  Correia
Pereira / 10036785, Johnny Maicon dos Santos / 10038537, José Benedito da Silva / 10120684, Paola Sil-
va de Souza / 10148924, Queli Jérsica de Jesus Brito / 10113435, Thales de Almeida Reis / 10076372, Yuri
Santos Lima.
3 DA CONVOCAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DA FIP
3.1 Convocação para atualização da FIP para fns de investgação social, do candidato sub judice do con-
curso PRF/2013, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabétca. 
10135557, Silvio Luis Campos Filgueiras.
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4 DO PREENCHIMENTO DA FIP
4.1 Os candidatos listados no subitem 1.1 deste edital disporão das 9 horas do dia 6 de junho de 2019
às 18 horas do dia 11 de junho de 2019 (horário ofcial de Brasília/DF) para a realização de cadastro no
site do Cebraspe, com as informações exigidas no sistema, obrigatoriamente por meio do endereço ele-
trônico https://security.cebraspe.org.br/Cadastro, para fns de permissão do acesso ao preenchimento
da FIP.
4.1.1 Os referidos candidatos deverão comunicar a realização do cadastro no site do Cebraspe à Divisão
de Processos e Execução de Concursos - DIPEC, da Polícia Rodoviária Federal, por meio do correio ele -
trônico dipec@prf.gov.br, para que sejam incluídos na lista de candidatos habilitados a acessar o ambien-
te para o preenchimento da FIP.
4.1.2 Os candidatos de que trata o subitem 1.1 deste edital que realizarem o cadastro na forma do subi-
tem 4.1 disporão do período das 8 horas do dia 18 de junho de 2019 às 18 horas do dia 26 de junho de
2019 (horário ofcial de Brasília/DF) para o preenchimento eletrônico da FIP, obrigatoriamente por meio
do endereço eletrônico https://wwwwww.security.cespe.unb.br/PRF118/FIP/Login.
4.2 Os candidatos listados nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3 deste edital disporão do período das 9 horas do
dia 6 de junho de 2019 às 18 horas do dia 14 de junho de 2019 (horário ofcial de Brasília/DF), para o
preenchimento eletrônico da FIP, obrigatoriamente por meio do endereço eletrônico https://wwwwww.secu-
rity.cespe.unb.br/PRF118/FIP/Login.
4.3 O candidato listado no subitem 3.1 deste edital já possui acesso ao ambiente para preenchimento
da FIP por ser candidato classifcado do concurso em andamento PRF/2018, portanto, não necessita reali-
zar o procedimento previsto no subitem 4.2 deste edital, devendo realizar a atualização dos dados já for-
necidos, se necessário.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Esclarece-se que o presente edital trata da convocação de candidatos sub judice oriundos de outros
concursos públicos, cujos certames não foram organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, e que o Cebraspe forneceu o ambiente para preen-
chimento da FIP por esses candidatos para otmizar o trabalho a ser realizado pela PRF durante a invest-
gação social e a realização do CFP.
5.2 Outros candidatos sub judice que possuam decisão judicial determinando sua partcipação em CFP da
Polícia Rodoviária Federal, mas que não estejam listados neste edital, devem entrar em contato com a Di-
visão de Processos e Execução de Concursos – DIPEC, por meio do endereço eletrônico " dipec@prf.gov.-
br ".
5.3 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestonamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem o cadastro, o preenchimento da FIP e a atualização da
referida fcha.
5.4 O edital de relação provisória dos candidatos não eliminados no preenchimento eletrônico da FIP
será publicado no Diário Ofcial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://wwwwww.-
cespe.unb.br/concursos/prf118, na data provável de 6 de julho de 2019.

 

JOSE LOPES HOTT JUNIOR
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
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