
MJ-DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

DELEGACIA DE POLicIA FEDERAL EM JUAZEIRO

EDITAL

o DELEGADO-CHEFE DA DELEGACIA DE POLicIA FEDERAL EM
JUAZEIROIBA, no uso de suas atribuic;:oes legais, FAZ SABER que ficarao abertas no
perfodo de 27/08/2014 a 05/09/2014 as inscric;:oes para selec;:ao de estagiario do curso de
Direito da DELEGACIA DE POLicIA FEDERAL EM JUAZEIRO/BA e que 0

certame ficani submetido as seguintes regras:

1. Disposi.yoes preliminares;

1.1. 0 presente certame tern por objetivo 0 provimento imediato de 02 (duas) vagas de
estagiario do curso de Direito da Delegacia de Polfcia Federal em Juazeiro/BA c
formac;:ao de cadastro de reserva que valera por urn ano, a contar da publicac;:ao do
resultado definitivo, prazo que pode ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo.

1.2. 0 valor da bolsa e de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), tendo direito ainda a vale
transporte.

1.3. A jomada do estagio e de 20 horas semanais, distribuidas em 4 horas diarias, no
horario de expediente da Delegacia de Policia Federal em Juazeiro/BA, sem prejuizo das
atividades discentes.

1.4. 0 estagio valera pelo perfodo de urn ano, prorrogavel uma unica vez por igual
periodo.

1.5. E vedado ao estagiario 0 exercfcio concomitante de atividade no Poder Judiciario, no
Ministerio Publico, na Defensoria Publica da Uniao ou dos Estados, na Policia Civil, e na
Advocacia publica ou privada.

2. Inscri.yoes;

2.1. As inscric;:oes serao realizadas no periodo de 27 a 05 de setembro/2014, das 08:00 as
12:00 e das 14:00 as 18:00, na DeJegacia de Polfcia Federal em Juazeiro/BA, situada na
Rua Amazonas, 99, bairro Santo Antonio, Juazeiro/BA.



2.2. 0 candidato devera preencher ficha de inscriyao e apresentar os seguintes
documentos (original e copia, que sera anexada a respectiva inscriyao):

a)
b)
c) Declarayao emitida pela instituiyao de ensino superior ou historico escolar
comprovando: 1) que 0 candidato esta matriculado no curso de Direito; 2) que
cursando do 50 ao 90 periodo; 3) que {oi aprovado ou esta matriculado na
materia Processo Penal I;

Carteira de identidade;
CPF;

3. Provas;

3.1. 0 processo seletivo consistira na aplicayao de prova objetiva e subjetiva.
,

3.2. A prova objetiva tera 30 (trinta) quest6es, contendo cada uma 05 alternativas (sendo
apenas 01 correta), divididas da seguinte forma:

a) 10 (dez) questoes de Direito Penal;
b) 10 (dez) quest6es de Direito Processual Penal;
c) 10 (dez) questoes de Direito Constitucional;

3.3. Cada questao da prova objetiva valera 1,0 (urn) ponto, totalizando 30 (trinta) pontos.

3.4. A prova subjetiva tera duas quest6es, assim divididas:

a) 01 (uma) quesHio de Direito Penal;
b) 01 (uma) questao de Direito Processual Penal;

3.5. Cada questao da prova subjetiva valera 5 (cinco) pontos, totalizando 10 (dez) pontos.

3.6. A prova objetiva sera classificatoria e eliminatoria. Serao eliminados e nao terao as
provas subjetivas corrigidas os candidatos que obtiverem pontuayao inferior a 50%
(cinquenta por cento) da pontuayao maxima na prova objetiva.

3.7. A prova subjetiva e classificatoria e eliminatoria. Serao eliminados do certame os
candidatos que obtiverem pontuayao inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuayao
maxima na prova subjetiva.

3.8. Nao sera admitida qualquer especie de consulta durante as provas.

3.9. As provas (objetiva e subjetiva) serao realizadas ao mesmo tempo no dia 13 de
setembro de 2014, das 14:00 as 18:00, na FACAPE - Faculdade de Ciencias Aplicadas e
Sociais de Petrolina, localizada na Av. Dr. Cardoso de Sa, sin, Campus Universitario,
Vila Eduardo, PetrolinaiPE.

2



3.10. 0 candidato devera se apresentar com antecedencia minima de 30 minutos, munido
de carteira de identidade e caneta azul ou preta.

3.11. 0 candidato so podera levar consigo 0 caderno de provas depois de 3 horas do
inicio da aplicac;ao.

4. Disposi'Yoes finais;

4.1. Sao criterios de desempate:

a) Maior nota na prova subjetiva;
b) Maior nota na prova objetiva;
c) Candidato mais idoso;

4.2. Apos a divuigac;ao 'do resultado das provas, 0 candidato podera interpor recurso no
prazo de dois dias uteis, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00, na Delegacia de Polfcia
Federal em Juazeiro/BA, em formulario proprio a ser oportunamente divulgado.

4.3. A convocac;ao e a contratac;ao obedecerao rigorosamente a ordem de classificac;ao.

4.4. Os documentos necessarios a contratac;ao serao divulgados na publicac;ao que
divulgar 0 resultado final do certame.

4.5. Os casos omissos serao resolvidos pelo Oelegado-chefe da Oelegacia de Polfcia
Federal de Juazeiro/BA.

JUazeiro/B~1fe agos
/" ~,

ENZO £.CARDO LABORDA REBELO
7iklegado de Polfcia Federal
Chefe em exercfcio da OPF/JZO/BA
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