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2 DOS CARGOS
2.1 CARGO 1: DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de três anos de atividade jurídica 
ou policial.
ATRIBUIÇÕES: instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação; orientar e comandar a execução 
de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais; participar do planejamento de 
operações de segurança e investigações; supervisionar e executar missões de caráter sigiloso; participar da 
execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades, semelhantes ou 
destinadas a apoiar o órgão na consecução dos seus fins.
REMUNERAÇÃO: R$ 23.692,74.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.
2.2 CARGO 2: AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, observada 
a competência da Polícia Federal; proceder à busca de dados necessários; executar todas as tarefas 
necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos de 
informações; executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da 
competência da Polícia Federal; conduzir veículos automotores, embarcações e aeronaves; auxiliar a 
autoridade policial em todos os atos de investigação, cumprir medidas de segurança orgânica; desempenhar 
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outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem 
atribuídas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. 
2.3 CARGO 3: ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES: dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observando 
os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação; atuar 
nos procedimentos policiais de investigação, acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, 
em diligências policiais; responsabilizar-se pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos de apreensão; 
conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica; atuar nos procedimentos policiais 
de investigação; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar 
outras tarefas que lhe forem atribuídas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. 
2.4 CARGO 4: PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES: executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos de reconhecimento, 
isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e 
descarte de fragmentos e impressões papilares, realização de exames e emissão de laudos oficiais 
papiloscópicos, representação facial humana e prosopografia; operar e gerir bancos e sistemas 
automatizados de identificação humana civil e criminal; assistir à autoridade policial; desenvolver estudos na 
área de identificação humana civil e criminal; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança 
orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras 
tarefas que lhe forem atribuídas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 12.522,50. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. 
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 
3.1 Ser aprovado no concurso público e não ter sido eliminado na investigação social. 
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal. 
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos. 
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais. 
3.6 Possuir carteira de identidade civil e carteira nacional de habilitação, categoria “B”, no mínimo.  
3.7 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital. 
3.8 Ter idade mínima de 18 anos completos na data de matrícula no Curso de Formação Profissional. 
3.9 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
3.10 Ter 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial, para ingresso no cargo de Delegado de Polícia Federal. 
3.10.1 Considera-se atividade jurídica, para fins de ingresso no cargo de Delegado de Polícia Federal: 
a) a exercida com exclusividade por bacharel em Direito;
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b) o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, com a participação anual mínima em 5 (cinco) atos
privativos de advogado em causas ou questões distintas, conforme o Estatuto da Advocacia;
c) o exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, que exija a utilização
preponderante de conhecimentos jurídicos;
d) o exercício de função de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de
juizados especiais ou de varas judiciais, assim como o exercício de mediação ou de arbitragem na composição
de litígios, pelo período mínimo de 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano.
3.10.1.1 É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem de tempo de estágio ou de
qualquer outra atividade anterior à conclusão do curso de bacharelado em Direito.
3.10.1.2 A comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, empregos ou funções não privativos
de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente,
indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de
conhecimento jurídico.
3.10.2 Considera-se atividade policial, para fins de ingresso no cargo de Delegado de Polícia Federal, o efetivo
exercício de cargo público, de natureza policial, na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Ferroviária Federal, polícias civis e(ou) polícia penal; o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, polícias
militares e(ou) corpo de bombeiros militares; e o tempo de atividade como agente socioeducativo.
3.10.3 Poderão ser somados os períodos de atividade jurídica e de atividade policial.
3.11 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado,
deverá entregar os documentos exigidos para matrícula por ocasião da convocação para o Curso de Formação
Profissional, assim como os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo no momento
da posse.
3.12 Cumprir as determinações deste edital.
4 DAS VAGAS
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Cargo 1: Delegado de Polícia Federal 91 25 7 

Cargo 2: Agente de Polícia Federal 669 179 45 

Cargo 3: Escrivão de Polícia Federal 300 80 20 

Cargo 4: Papiloscopista Policial Federal 62 17 5 


