Ministério da Justiça
Polícia Rodoviária Federal
Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Coordenação de Ensino
Divisão de Concurso, Seleção e Processos

COMUNICADO nº 007
(Ref. ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2009 – DPRF, de 12 de agosto de 2009.)

1.
Informamos que os candidatos convocados para o Exame de Capacidade Física
deverão entregar, no local de realização desse exame, a Ficha de Informações
Confidenciais (FIC) devidamente preenchida, juntamente com os originais dos
documentos relacionados no art. 5º da Instrução Normativa nº 06, de 31 de janeiro de
2012, publicada no Diário Oficial da União de 02 de fevereiro de 2012.
2.
Esclarecemos que somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90
(noventa) dias anteriores à data de 10/03/2012, e serão admitidas as certidões emitidas
via internet em sites oficiais, desde que seja possível a autenticação junto ao site do
órgão emissor.
3.
Na FIC deverão ser informados todos os parentes até o 3° grau, não somente
aqueles que já tiveram sido presos ou que já responderam a inquérito policial ou processo
na justiça, bem como os que já faleceram. Caso haja dificuldade de contactar e coletar
dados com os parentes, deverá relatar-se na FIC a fim de evitar o enquadramento em
omissão de dados.
4.
Informamos, a fim de esclarecimento, que os parentes que deverão constar na FIC
são: pai, mãe, cônjuge, filhos (as), netos (as), avós, bisavós, tios, irmãos, sobrinhos,
enteados, cunhados e sogro (a). Se o espaço para as informações na FIC for insuficiente,
recomendamos relatarem essas informações em folhas à parte.
5.
Destacamos, ainda, que é imprescindível a apresentação do Atestado Médico para
a realização do Exame de Capacidade Física, que deverá conter as informações
constantes no modelo disponível no site da Cetro Concursos, podendo o referido atestado
ser emitido por médico de qualquer especialidade, desde que esteja em situação regular
junto ao CRM.
6.
Por fim, lembramos que o candidato deverá acompanhar as informações
divulgadas no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), bem como a
publicação no Diário Oficial da União do edital de convocação para a realização do
Exame de Capacidade Física e Avaliação Psicológica, prevista para o dia 07 de março de
2012.

Brasília, 06 de março de 2012.
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