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10001957, Adalberto Sousa Pereira / 10008218, Adriano Pe-
reira Alves / 10000688, Clayton Marinho dos Santos / 10000794,
Djansle Miranda Marques / 10000851, Elaine Ribeiro Goncalves /
10015798, Fagno Vieira Silva dos Santos / 10007994, Francisco Ayr-
ton Teixeira de Alcantara Neto / 10076243, Heider Silva Santos /
10038533, Jairo Sousa Gomes / 10048109, Jose Joaquim de Oliveira
Ramos / 10015868, Marcia Cristina Brito Becco Montenegro /
10002708, Marcos Caetano Feitosa de Sousa / 10026155, Maximiano
Almeida Monteles Costa / 10035587, Pablo Henrique Bezerra Reis /
10047803, Thomaz Horta Lesbaupin.

3.25 SÃO PAULO/SP
LOCAL: Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC)

Avenida Tiradentes, nº 615 - Estação Metrô Tiradentes - Bom Re-
tiro

DATA: 26 de outubro de 2009. HORÁRIO: 8 horas (horário
local de São Paulo/SP)

10002859, Adail Paleari Junior / 10026736, Alexandros Ni-
kolaos Methenitis / 10048207, Ana Carolina Vinhal Reis / 10060815,
Anderson Ando da Silva / 10073130, Clara Angelica do Carmo Lima
/ 10065840, Dalton Massao Iwabuchi / 10016599, Daniel Ferreira
Dias / 10000169, Daniel Henrique Marcos / 10015039, Daniel
Kiyoshi Nagoshi / 10041364, Danielle Galvao Ribeiro / 10057615,
Diana Signor / 10025552, Dilmara Rodio Mesquita / 10011651,
Eduardo Vieira de Brito / 10011633, Eric de Assis Santos / 10023509,
Fabio Rodrigues Grangieri.

DATA: 26 de outubro de 2009. HORÁRIO: 8 horas e 50
minutos (horário local de São Paulo/SP)

10031479, Felipe Aluisio Nora Franco / 10023742, Fernanda
Lourenco Obst / 10024377, George Pastore / 10015094, Giovana
Roque Pancetti / 10028416, Guilherme Bonfietti Rodrigues /
10001890, Gustavo da Silva Correia / 10041988, Henrique Oliveira
da Rocha / 10024089, Ilka Correa de Meo / 10011263, Ismael de
Oliveira Mota / 10017342, Jonas Figueiredo Piovezan / 10023838,
Juliana Maria Carpi / 10002220, Leandro Augusto Curti / 10020194,
Leticia de Areia Menezes / 10036405, Luciana da Cunha / 10056836,
Luciano Miranda de Souza.

DATA: 26 de outubro de 2009. HORÁRIO: 9 horas e 40
minutos (horário local de São Paulo/SP)

10040556, Luis Otavio Machado de Lemos / 10040448, Luis
Roberto Soares Margato / 10030906, Luiz Gustavo de Almeida Rollo
/ 10020575, Marcelo Camilo de Freitas / 10026160, Marcelo Leite
Ximenez / 10013203, Maria Claudia Cruz de Oliveira / 10054994,
Mauricio Alessandre Gadotti / 10027912, Mayla Ferreira Hadid /
10021981, Mirian Guirro / 10004798, Osmar Carraro Junior /
10000693, Paulo Vinicius Losasso / 10050870, Pedro Dini Neto /
10026284, Plinio Pontes Rodrigues / 10024384, Quirineu Lemes Ju-
nior / 10019817, Rafael Fuscelli Pytel.

DATA: 26 de outubro de 2009. HORÁRIO: 10 horas e 30
minutos (horário local de São Paulo/SP)

10007499, Rafael Prado Loureiro / 10007398, Renata Cas-
sandra de Carvalho Pereira / 10006674, Ricardo Ferro Barbieri /
10035879, Ricardo Okada Triana / 10026990, Rinaldo Gomes Bran-
quinho / 10000366, Robson Timoteo Damasceno / 10040868, Tamer
Albuquerque Pereira / 10023167, Tereza Cristina de Carvalho Can-
dioto / 10055715, Thiago Zamariollo dos Santos / 10005263, Valeria
Dantas de Medeiros.

3.26 TERESINA/PI
LOCAL: Faculdade NOVAFAPI - Rua Vitorino Orthiges

Fernandes nº 6.123 - Uruguai
DATA: 26 de outubro de 2009. HORÁRIO: 8 horas (horário

local de Teresina/PI)
10055797, Aala Castelo Branco Magalhaes / 10058265, Ade-

mir Vaz Alencar / 10021409, Agnelo Rocha Nogueira Soares /
10003282, Alan Cruz Murada / 10038591, Aline Bezerra Barroso da
Silva / 10002418, Analia Regina Sena da Costa / 10015411, Daniel
Chagas Leite / 10047323, Deyvid Mesquita dos Remedios /
10071700, Divanilson Sena de Oliveira / 10045453, Emerson Leo-
nardo Fonseca da Silva / 10029767, Fabio Henrique Pedrosa Teixeira
/ 10006882, Florentino Manuel Lima Campelo Junior / 10023006,
Genival Vilela Lima / 10061711, Helano Medeiros Lima / 10009291,
Hudson da Silva Araujo / 10009123, Isaac Diego Melo da Silva /
10033812, Jaquelinny Neiva Luz / 10029222, Jivago Sales Viegas /
10054430, Joseneas Ferreira Sousa / 10037135, Luciano Andrade de
Miranda / 10047010, Marciano Machado de Oliveira / 10070910,
Mike Livio Coelho Batista Cavalcante Nogueira / 10005808, Nilton
Leal da Silva / 10011969, Pablo Carvalho e Moura / 10038091,
Rogerio Paulo de Sousa / 10052642, Samuel Lobao Lopes /
10010390, Sergio Cronemberger Brito.

3.27 VITÓRIA/ES
LOCAL: Faculdade Salesiana de Vitória e Colégio Salesiano

Nossa Senhora da Vitória (ISJB) - Avenida Vitória nº 950 (ao lado do
Terminal Dom Bosco) - Forte São João

DATA: 26 de outubro de 2009. HORÁRIO: 8 horas (horário
local de Vitória/ES)

10016666, Alexandre Luiz Vargas Mattos / 10030273, Ana
Carolina Veiga Barboza / 10036387, Andre Luis Cesar Esteves /
10042255, Bruno Ramaldes Puppim / 10007559, Camila Modesto
Ferreira / 10040155, Carolina Valle Brandao / 10009440, Caroline
Pinheiro Trancoso / 10017056, Celio Flores Siqueira Junior /
10060666, Daiane Dias Peterle / 10013979, Danielli Tristao Laranja
de Landa / 10054402, Danilo Vieira Mariani / 10001785, Eliane
Ribeiro de Carvalho / 10046809, Euler Mota Alvarenga / 10003274,
Fabio Hipolito de Araujo / 10047739, Fernando Souza Vago /
10015693, Flavia Amaral Garcia / 10047708, Flavio Barbosa Ma-
galhaes / 10036447, Flavio Mario Faustini Junior / 10051861, Giselle
Pinheiro Lima / 10020087, Gustavo Succi e Silva / 10041538, Hum-
berto Resende Costa / 10039800, Jean Carlos Santos Barcellos.

DATA: 26 de outubro de 2009. HORÁRIO: 8 horas e 50
minutos (horário local de Vitória/ES)

10034611, Jose Borges Teixeira Junior / 10049282, Lais San-
tos Neves Quintaes / 10007718, Larissa Maia Campos / 10033112,
Leonardo Gomes Carvalho / 10017416, Leonardo Tadeu Franklin de
Oliveira / 10053604, Lucas Vieira Victor de Souza / 10002304, Lu-
ciana Suete Guimaraes / 10034404, Malyssa Leao Dias / 10048940,
Marcos Simao Guimaraes / 10020385, Maria Elisa Ferreira Bastos /
10052761, Natanael Bueno Galvao Neto / 10053478, Pedro Marques
da Luz / 10026684, Rafael Gaburro Dadalto / 10020414, Roberta
Lessa Arantes / 10000676, Stefanny Campagnaro / 10038997, Sylvio
da Silva Moura Junior / 10058759, Tayanne Coelho Mantovaneli /
10042471, Thiago Felipe de Lima Mattos / 10006291, Thiago Kauts-
cher Guzzo / 10019747, Thiago Melo Depes / 10054276, Thuane
Broedel Andrade / 10028006, Vinicius Rodrigues Alves.

4 DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA
4.1 O candidato convocado para o exame de aptidão física

deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital nº
14/2009 - DGP/DPF, de 24 de julho de 2009, e na Instrução Nor-
mativa nº 004/2009-DGP/DPF, de 23 de julho de 2009.

4.2 O exame de aptidão física, de presença obrigatória e de
caráter eliminatório, será realizado pelo CESPE/UnB, nas datas e
horários estabelecidos no item 1 deste edital.

4.3 O candidato deverá comparecer na data, local e horário
divulgados no item 1 deste edital, com trajes e calçados apropriados
à prática de educação física e de natação, munido de atestado médico
original ou cópia autenticada em cartório, no qual deverá constar,
expressamente, que o candidato está apto a realizar o exame de
aptidão física deste concurso público, contendo data, assinatura, ca-
rimbo e CRM do profissional, emitido nos últimos 15 (quinze) dias
anteriores à data da realização do exame.

4.4 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico,
ou que o apresentar em desconformidade com o subitem 4.3, será
impedido de realizar o exame de aptidão física, sendo, consequen-
temente, eliminado do concurso, não tendo classificação alguma no
certame.

4.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento de
identificação do candidato para a realização do exame de aptidão
física, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro mo-
mento.

4.5.1 O atestado médico será retido pelo CESPE/UnB.
4.6 O candidato que não atingir o desempenho mínimo no

exame de aptidão física ou que não comparecer para a sua realização
será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso
público, não tendo classificação alguma no certame.

4.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica tem-
porários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, con-
tusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do
exame de aptidão física ou diminuam a capacidade física do can-
didato não serão levados em consideração, não sendo concedido qual-
quer tratamento privilegiado.

4.8 O candidato será considerado apto no exame de aptidão
física se, submetido a todos os testes, obtiver o desempenho mínimo
de 2 (dois) pontos em cada teste e o somatório mínimo de 12 (doze)
pontos no conjunto dos testes.

4.9 O candidato será considerado inapto no exame de aptidão
física se não obtiver o desempenho mínimo de 2 (dois) pontos em
cada teste e o somatório mínimo de 12 (doze) pontos no conjunto dos
testes.

4.10 O candidato que não atingir a pontuação mínima de 2
(dois) pontos em qualquer um dos testes do exame de aptidão física,
será impedido de realizar os demais testes.

4.11 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de
candidato no local de realização do exame de aptidão física após o
horário fixado para o seu início.

4.12 Não haverá segunda chamada para a realização do exa-
me de aptidão física. O não comparecimento nessa fase implicará a
eliminação automática do candidato do concurso público, não tendo
classificação alguma no certame.

4.13 Não será aplicado exame de aptidão física, em hipótese
alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados
neste edital.

4.14 No dia de realização do exame de aptidão física não
será permitida a entrada de candidato portando armas e/ou aparelhos
eletrônicos.

4.15 É recomendado que o candidato durma bem na noite
anterior ao dia de realização do exame de aptidão física, alimente-se
adequadamente, não beba e não ingira nenhum tipo de substância
química, a fim de estar em boas condições para a realização do
referido exame.

4.16 Não será fornecido lanche ao candidato, nem haverá
lanchonete disponível no local de realização do exame de aptidão
física, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.

4.17 O teste de impulsão horizontal será realizado em caixa
de salto (caixa de areia).

4.18 No teste de natação (50 metros), não será permitido ao
candidato utilizar o bloco de partida para o salto.

4.19 Será permitido ao candidato a utilização de relógio
durante o exame de aptidão física, no entanto, a aferição oficial será
a registrada pelos profissionais do CESPE/UnB.

5 DO EXAME MÉDICO
5.1 Para o exame médico, o candidato deverá observar todas

as instruções contidas no item 9 do Edital nº 14/2009 - DGP/DPF, de
24 de julho de 2009, na Instrução Normativa nº 002/2009-DGP/DPF,
de 23 de julho de 2009 e neste edital.

5.2 O exame médico, de presença obrigatória e de caráter
eliminatório, será realizado pelo CESPE/UnB, nas datas e horários
estabelecidos no item 2 deste edital.

5.3 Serão aceitas cópias autenticadas dos exames labora-
toriais e complementares. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os
exames médicos ou as cópias autenticadas dos exames entregues pelo
candidato.

5.4 Será eliminado do concurso público, não tendo clas-
sificação alguma no certame, o candidato considerado inapto, ou que
não comparecer ao exame médico ou, ainda, que deixar de entregar
algum exame na data e no horário estabelecidos neste edital, ou
posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.

5.5 A entrega dos exames toxicológicos constantes da letra
"d", do Art. 5º, da Instrução Normativa nº 002/2009-DGP/DPF será
objeto de edital específico a ser publicado oportunamente conforme
subitem 1.1 do Edital nº 21/2009-DGP/DPF, de 25 de setembro de
2009.

5.6 Não haverá segunda chamada para a realização do exame
médico. O não comparecimento nessa fase implicará a eliminação
automática do candidato do concurso público, não tendo classificação
alguma no certame.

6 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO
6.1 Será aplicada prova prática de digitação, de caráter eli-

minatório, sendo automaticamente eliminado do concurso público,
não tendo classificação alguma no certame o candidato que não com-
parecer, por caracterizar abandono do concurso.

6.2 A prova prática terá a duração de dez minutos, valerá
10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto escolhido pelo
CESPE/UnB, de aproximadamente dois mil caracteres, em compu-
tador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a
digitar em qualquer tipo de teclado.

6.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência
e/ou a participação de terceiros na realização da prova prática de
digitação.

6.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o
candidato deverá comparecer munido de documento de identidade
original.

6.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA
PRÁTICA DE DIGITAÇÃO

6.5.1 A prova prática de digitação, para o cargo de Escrivão
de Polícia, será avaliada quanto à produção (número de toques lí-
quidos por minuto - NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos
na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB -
ERROS) / 10, em que NTB é o número de toques brutos (que
corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão
computados como ERROS qualquer omissão ou excesso de letras,
sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre
palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras;
falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de
parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe.

6.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada
anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com
o texto original.

6.5.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem
toques líquidos, será atribuída nota zero. Esses candidatos estarão
automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação
alguma.

6.5.4 Para os candidatos não-eliminados na forma do subitem
anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD)
que será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5,00 ×(NTL -100)/(MNTL
- 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e
MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos.

6.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o can-
didato que obtiver pelo menos 5,00 pontos.

6.5.6 O candidato será considerado reprovado na prova prá-
tica de digitação se não obtiver pelo menos 5,00 pontos e, con-
sequentemente, eliminado do concurso, não tendo classificação al-
guma no certame.

6.5.7 Todos os cálculos citados neste edital serão consi-
derados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número
imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for
igual ou superior a cinco.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os resultados provisórios no exame médico, no exame de

aptidão física e na prova prática de digitação serão publicados no
Diário Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço ele-
trônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpfescrivao2009, na data
provável de 10 de novembro de 2009.

JOAQUIM CLAUDIO FIGUEIREDO MESQUITA

EDITAL Nº 34 - DGP/DPF, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL, no uso de suas
atribuições legais, torna públicas a convocação para a atualização da
Ficha de Informações Confidenciais - FIC, a convocação para o teste
de natação da prova de aptidão física e esclarece sobre a entrega das
certidões exigidas no art. 6º da Instrução Normativa nº 003/2009-
DGP/DPF, de 23 de julho de 2009, dos concursos públicos regidos
pelos Editais 001/93-ANP/DRS, 024/2004-DGP/DPF e 025/2004-
DGP/DPF, para provimento de vagas nos cargos de AGENTE e
ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL.

1 Convocação para a atualização da Ficha de Informações
Confidenciais - FIC, na seguinte ordem: concurso público, cargo,
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e de-
cisão judicial.

1.1 DO EDITAL 01/93-ANP/DRS
1.1.1 ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
3147000749, Cristiane Ono, AO 95.00.02034-2-4ª VF-SC.
1.2 DO EDITAL 24/2004-DGP/DPF
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