
1 Período de elaboração do Edital especifico do Curso de Formação pela Instituição

2 Envio do Edital à SEPLAG para análise.

3 Período de análise e coleta da assinatura do Edital pela SEPLAG .

4 Divulgação do edital de convocação para o Curso de Formação no DODF.

5 Período de Matrícula para o Curso de Formação

6 Período de realização do Curso de Formação 

7 Aplicação da Prova de Verificação de Aprendizagem 

8 Divulgação do gabarito oficial preliminar da Prova de Verificação de Aprendizagem.

9
Período de interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar da Prova de Verificação de

Aprendizagem .

10 Período de análise dos recursos contra o gabarito oficial preliminar.

11 Elaboração do Edital de resultado preliminar da Prova de Verificação de Aprendizagem.

12 Envio do Edital à SEPLAG para análise.

13 Periodo de análise do Edital e coleta de assinatura pela SEPLAG .

14
Divulgação do gabarito oficial definitivo e o resultado preliminar da Prova de Verificação de

Aprendizagem .

15
Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova de Verificação

Aprendizagem

16
Período de análise dos recursos contra o resultado preliminar da Prova de Verificação

Aprendizagem

17 Elaboração do Edital de resultado definitivo

18 Envio do Edital à SEPLAG para análise.

19 Periodo de análise do Edital e coleta de assinatura pela SEPLAG .

20 Divulgação do  Resultado definitivo da Prova de Verificação de Aprendizagem. 

21 Resultado Final do Concurso 

04/05/2017 à 08/05/2017

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO

RESERVA PARA O CARGO DE AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

CRONOGRAMA

Em nome da transparência, apresenta-se a seguir, com o objetivo de orientar a participação dos candidatos, o cronograma com as datas

prováveis do curso de formação do concurso publico para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias. Todavia, por se tratar de datas

prováveis, informamos que essas datas podem-se confirmar ou não e que despesas com viagem, alimentação, estada e outras decorrentes da

participação na etapa curso de formação do concurso ora mencionado correrão por conta exclusiva do candidato. Qualquer alteração neste

cronograma será divulgada por meio do endereço eletrônico.

CURSO DE FORMAÇÃO
420 HORAS AULAS                                 

(320 TEÓRICAS e 100 PRÁTICAS)

08/09/2017 a 14/09/2017

08/05/2017

09/05/2017 à 11/05/2017

12/05/2017

15/05/2017 a 17/05/2017

28/05/2017 a 11/08/2017

13/08/2017

14/08/2017

15/08/2017 a 28/08/2017

29/08/2017 e 31/08/2017

01/09/2017 a 05/09/2017

06/09/2017

11/10/2017 a 17/10/2017

* Toda a parte prática (100 horas/aulas) ocorrerá de segunda a sexta-feira, no período matutino e vespertino, com duração de 4 horas/aulas cada. O Estágio 

Supervisionado poderá se estender para os finais de semana e feriados.

* Todas as diciplinas teóricas serão ministradas em sala de aula e com a presença do instrutor. As disciplinas TONFA e Imobilizações serão ministradas em sala

de aula e locais abertos. A disciplina Estágio Supervisionado será executada nos estabelecimentos penais do Distrito Federal. 

* O curso de formação em questão possui 420 horas/aulas divido em duas partes: teórica e prática. A parte teórica terá 320 horas/aulas distribuidas em 24

disciplinas (com cargas horárias de 08 à 20 horas/aulas). A parte prática terá 100 horas/aulas distribuídas em 03 disciplinas, (02 com 20 horas/aulas cada e

01 com 60 hora/aulas).

18/10/2017

18/10/2017

Observações:

15/09/2017

16/09/2017 a 29/09/2017

02/09/2017 e 04/10/2017

05/10/2017 a 09/10/2017

10/10/2017

* Durante a realização das disciplinas práticas e do estágio supervisionado os candidatos deverão portar os seguintes itens: a) Cinto de náilon, preto, com

Velcro, de 3,5 cm, ou similar (cinto de guarnição); b) Par de Algemas, em aço inox, com trava e chaves; c) Porta-algema, cor preta, capacidade para uma

algema, de corrente ou de dobradiça, com passador, para suporte em cinto de guarnição; d) Bastão PR 24 (Tonfa); e, e) Porta-tonfa, cor preta, capacidade

para uma tonfa, com passador para suporte em cinto de guarnição.

* A avaliação de verificação de aprendizagem do curso de formação, contemplará conteúdos das disciplinas teóricas e práticas.

* O candidato poderá faltar, justificadamente, nas disciplinas teóricas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), e nas disciplinas práticas, até o limite de

10% (dez por cento) da carga horária total da disciplina.

* Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por

meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico <http://www.ibrae.com.br>.

* O curso de formação se inicia com realização das disciplinas teóricas, (320 horas/aulas), para todos os candidatos. Serão ministradas, em sala de aula e

com a presença do instrutor, de domingo a sexta-feira, sendo que aos domingos dar-se-ão nos períodos matutino e vespertino, e nos demais dias ocorrerão

nos períodos vespertino e noturno. Cada período terá duração de 04 horas/aulas. 

* As aulas iniciarão, impreterivelmente, no horário estabelecido em edital. Assim, visando não prejudicar o bom andamento das aulas, o acesso aos candidatos

aos locais em que dar-se-ão as aulas ocorrerá trinta minutos antes e a tolerância máxima para o aluno entrar em sala de aula será até o início da primeira aula

de cada turno de atividades. Será permitido a entrada do candidato em sala de aula, após o intervalo de cada turno, nas disciplinas teroricas. 

* Os candidatos deverão utilizar, em todas as atividades do Curso de Formação o seguinte uniforme: a) Camiseta padrão do curso, (cujo modelo e

especificações encontra-se disponível no site do IBRAE); b) Boné, na cor preta; c) Calça tática de 06 (seis) bolsos, em tecido, tipo "ripstop" ou similar, na cor

preta, com bolsos laterais em ambas as pernas; d) d. Coturno de cor preta, com cadarços pretos, devendo evitar aqueles que tenham solado deslizante; e, e)

Meias na cor preta.
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