
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Chefia da Seção de Ensino

EDITAL N° 01/APMB, de 13 de maio de 2022

 

A Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília, Pró-Reitora de Graduação do Ins�tuto Superior de Ciências Policiais, tendo em vista a
Portaria do Ministério da Educação n° 716, de 08 de agosto de 2013, que credenciou o Ins�tuto Superior de Ciências Policiais e a Portaria do Ministério da
Educação n° 405, de 30 de agosto de 2013, que autorizou o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, tendo no uso de suas
atribuições de acordo com o art. 28, do Decreto Federal nº 10.443, de 28 de julho de 2020, combinado com o art. 5º da Portaria PMDF nº 1.266, de 06 de abril
de 2022, resolve tornar público o EDITAL N° 01 APMB, de 13 de maio de 2022, do Processo Sele�vo Simplificado, com o obje�vo de selecionar discentes para
o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, na modalidade presencial, com início no segundo semestre de 2022.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo sele�vo des�na-se à oferta de vagas para o 2º Semestre le�vo de 2022, no Campus Asa Sul do ISCP, e o resultado desta seleção será
válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas em tal semestre.

1.2. Os cursos oferecidos neste edital são gratuitos e não há cobrança de taxa de inscrição ou na par�cipação de quaisquer etapas deste processo
sele�vo.

1.3. O processo sele�vo será regido por este Edital e executado pela Seção de Ensino da Academia de Polícia Militar de Brasília. 

1.4. A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais publicações realizadas pela
Academia de Polícia Militar de Brasília, das quais não poderá alegar desconhecimento.

1.5. A seleção para provimento de vagas no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública será realizada por meio do aproveitamento do
resultado ob�do pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente às edições de 2019, 2020 e 2021 e, ainda, pela realização de provas
de conhecimentos e redação.

1.6. O início das aulas está previsto para o início do segundo semestre de 2022, devendo o candidato acompanhar a publicação do calendário
acadêmico no site do Departamento de Educação e Cultura (h�ps://dec.pm.df.gov.br/).  

2. DO CRONOGRAMA

2.1. O processo sele�vo está organizado de acordo com o seguinte cronograma:

Descrição Data

Publicação do Edital 20/05/2022

Período de impugnação do edital 24/05/2022

Período de inscrições (exclusivamente on-line) 25/05 a 25/06/2022

Análise das inscrições 26 a 29/06

Divulgação das inscrições homologadas 29/06/2022

Realização das provas obje�vas e de redação 30/06/2022

Divulgação dos resultados preliminares 14/07/2022

Período de interposição de recursos 14/07 a 15/07/2022

Análise dos recursos 18/07 a 19/07/2022

Divulgação do resultado final 20/07/2022

Matrícula em primeira chamada 21/07 a 28/07/2022

2.2. Caso sejam necessárias, outras chamadas para matrícula serão realizadas por meio de editais específicos.

3. DO CURSO E DAS VAGAS

3.1. O Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública tem a duração mínima prevista de 2 (dois) anos, na modalidade presencial. As aulas
acontecerão preferencialmente de segunda-feira a sexta-feira, das 18h50 às 22h20 e eventualmente aos sábados.  Serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas, assim
distribuídas:

Público-Alvo

Modalidade de vagas

Provas obje�vas/redação  ENEM 2019, 2020
e 2021

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA
PÚBLICA 15 10

PÚBLICO EM GERAL 15 10

Subtotal 30 20
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Total de vagas 50

3.2. Os profissionais de segurança pública são aqueles integrantes dos incisos do ar�go 144 da Cons�tuição Federal.

3.3. Em caso de não preenchimento das vagas em alguma das modalidades de vagas, haverá a redistribuição das vagas até o limite total de vagas
disponíveis dentro do mesmo público alvo. Caso as vagas disponíveis dentro de um público-alvo não sejam preenchidas, haverá a sua redistribuição entre os
diferentes públicos.

3.4. O projeto polí�co pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública está disponível para consulta no site do Departamento de
Educação e Cultura (h�ps://dec.pm.df.gov.br/). 

4. DA INSCRIÇÃO

4.5. A inscrição e todas as etapas do processo sele�vo são gratuitas e realizadas de forma digital.

4.6. Somente será permi�da uma inscrição por CPF. Não será permi�do ao candidato realizar mais de uma inscrição.

4.7. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a modalidade de vaga a que concorrerá, conforme o disposto no item 3.1. Será vedada a inscrição
para mais de uma modalidade de vaga.

4.8. Os candidatos que optarem por concorrer pela reserva de vaga para profissionais de segurança pública também concorrerão às vagas do público
em geral, prevalecendo a sua classificação pelo regime de reserva de vagas.

4.9. A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos
reguladores, dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade dos
candidatos.

4.10. A inscrição on-line é de inteira responsabilidade do candidato e será realizada através do link: h�ps://forms.gle/oeLdJz2g3iFxv6bJ7, a par�r da
publicação deste Edital até às 18h do dia de término, conforme cronograma do processo sele�vo descrito no item 2.1, considerando o horário oficial de Brasília.

4.11. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site do Departamento de Educação e Cultura (h�ps://dec.pm.df.gov.br/), em que constará o
link para preenchimento dos dados solicitados e anexar os seguintes documentos em formato PDF:

4.11.1. Formulário de inscrição (Anexo I) preenchido de forma legível, enviado unicamente em formato pdf;

4.11.2. Cópia do bole�m de desempenho do ENEM referente à edição que selecionou, enviado unicamente em formato pdf;

4.11.3. Documento de iden�ficação válido e com foto (Carteira de iden�dade; Carteiras de Registro Profissional; Carteira de Habilitação, Carteira de
Trabalho ou Passaporte), enviado unicamente em formato pdf;

4.11.4. Cer�ficado de conclusão ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio, enviado unicamente em formato pdf;

4.11.5. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho, enviado unicamente em formato pdf;

4.11.6. Cer�ficado de reservista ou de dispensa de incorporação, para maiores de 18 anos do sexo masculino, até o limite de idade de 45 anos, enviado
unicamente em formato pdf;

4.11.7. Cópia do CPF, enviado unicamente em formato pdf.

4.12. Não serão considerados formulários enviados fora desse prazo.

4.13. No caso dos candidatos que concorram a vagas na modalidade de aproveitamento de notas do ENEM, a inscrição será válida para todos os
candidatos que não ob�veram nota 0,0 (zero) em uma das áreas do conhecimento e/ou redação do Enem na edição selecionada, bem como mediante o envio
dos arquivos listados no item 4.7 deste Edital.

4.14. Ao se inscrever, o candidato autoriza o ISCP a publicar a nota ob�da no Enem da edição selecionada e o �po de vaga que está concorrendo,
quando das homologações, resultados (inscrições confirmadas, resultados preliminar e final do processo sele�vo), deste processo sele�vo e demais informações
per�nentes a tal seleção.

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL

5.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá solicitar no ato da inscrição os recursos especiais
necessários a tal atendimento.

5.2. No dia da realização da prova, o candidato deverá fornecer ao fiscal de prova, a cópia auten�cada do laudo médico, emi�do nos úl�mos 12 (doze)
meses, que jus�fique o atendimento solicitado.

5.3. O candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá indicar a necessidade e jus�fica�va
acompanhada de laudo e parecer emi�do por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o parágrafo
2° do ar�go 4º do Decreto n° 9.508, de 24 de setembro de 2018 e suas alterações.

5.4. A solicitação poderá ser feita até 5 (cinco) dias úteis antes da realização da prova. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos
de força maior, na sede da Secretaria Acadêmica da APMB.

5.5. A entrega do laudo médico (original ou cópia auten�cada) e da cópia simples do CPF, por qualquer via é de responsabilidade exclusiva do
candidato. O ISCP não se responsabiliza por qualquer �po de extravio ou atraso que impeça a chegada da documentação.

5.6. O laudo médico (original ou cópia auten�cada) e a cópia simples do CPF valerão somente para esse processo sele�vo e não serão devolvidos,
assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação.

5.7. A candidata que necessitar amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial, deverá anexar cópia da cer�dão
de nascimento da criança e levar, no dia da prova, um adulto que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança, no momento da realização
das provas. A candidata que não levar o adulto para ficar com a criança não realizará as provas.

5.8. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data da inscrição do processo sele�vo, a cópia da cer�dão de nascimento deverá ser subs�tuída por
documento emi�do pelo médico obstetra que ateste a data provável do nascimento.

5.9. O ISCP não disponibilizará acompanhantes para a guarda de crianças de quaisquer idades.

5.10. Não será permi�da a entrada de crianças nas salas de prova.

5.11. A relação das solicitações de atendimento especial deferidas será divulgada até 72 (setenta e duas) horas antes da prova.

5.12. O candidato que não solicitar atendimento especial no formulário de inscrição e não especificar quais recursos forem necessários a tal
atendimento não terá direito ao referido atendimento no dia de realização das provas. Apenas o envio do laudo/documentos não será suficiente para o
candidato ter o seu atendimento deferido.

5.13. A solicitação de atendimento especial será deferida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

6. DAS PROVAS

6.1. Serão aplicadas provas obje�vas abrangendo os objetos de conhecimento associados às Matrizes de Referência do ENEM 2021, disponíveis no
site: h�ps://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf. 
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6.2. As provas possuem caráter eliminatório e classificatório, abrangendo as seguintes áreas:

 

TIPO ÁREA DO
CONHECIMENTO

NÚMERO DE
QUESTÕES PONTUAÇÃO DURAÇÃO CARÁTER

PROVAS OBJETIVAS

Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias 20 20

4 HORAS Eliminatório e
Classificatório

Ciências Humanas e
suas Tecnologias 10 10

Ciências da Natureza
e suas Tecnologias 10 10

Matemá�ca e suas
Tecnologias 10 10

REDAÇÃO EM LÍNGUA
PORTUGUESA - - 10

6.3. As provas terão início às 14 horas do dia 30 de junho de 2022. 

6.4. Os locais de prova serão divulgados no site do Departamento de Educação e Cultura (h�ps://dec.pm.df.gov.br/).

6.5. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a iden�ficação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário
determinado.

6.6. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo ISCP.

6.7. O candidato não poderá entrar no local de prova após o horário previsto para o início das provas.

7. DAS PROVAS OBJETIVAS

7.1. As questões da prova obje�va serão do �po múl�pla escolha. Cada questão conterá cinco opções de respostas, designadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma cons�tuirá a resposta correta. O candidato deverá marcar, para cada uma dessas questões, apenas uma opção no cartão de respostas.

7.2. A marcação de mais de um item ou a rasura do item no cartão de respostas fará com que a questão seja considerada incorreta, gerando a perda
dessa pontuação.

7.3. O preenchimento do cartão de respostas é de responsabilidade exclusiva do candidato, sendo este também o responsável pela conferência dos
seus dados.

7.4. Serão anuladas as provas dos candidatos que não devolverem o cartão de respostas.

7.5. O ISCP não se responsabiliza por cartões danificados, cuja leitura tenha sido comprome�da pelo candidate. Caso isso ocorra, a prova do candidato
será anulada, sendo atribuída nota 0,00 (zero).

7.6. O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de �nta azul ou preta, fabricada em material transparente, as respostas das provas
obje�vas para o cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção. 0 preenchimento do cartão de respostas será de responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas con�das neste edital, no cartão de respostas e na capa do caderno de provas.
Em nenhuma hipótese haverá subs�tuição do cartão de respostas  por erro de preenchimento do candidato.

7.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas indevidamente, no cartão de respostas. Serão
consideradas marcações indevidas as que es�verem em desacordo com este edital e com as orientações constantes do cartão de respostas, tais como: marcação
rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.

7.8. Somente serão permi�das as marcações no cartão de respostas por outras pessoas em caso de candidato que tenha �do seu requerimento de
atendimento especial deferido. Neste caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da PMDF devidamente treinado.

7.9. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura.

7.10. A avaliação das provas obje�vas será feita por iden�ficação, para cada candidato, em cada uma das provas obje�vas, das questões que estão em
concordância ou em discordância com o gabarito oficial defini�vo da prova ou com dupla ou múl�pla marcação, além das questões não marcadas pelo
candidato.

7.11. A nota em cada questão da prova obje�va, atribuída com base na marcação do cartão de respostas será igual a 1,00 (um) ponto por questão, que
esteja concordante com o gabarito oficial e 0,00 (zero) para questão discordante do gabarito oficial, que possua mais de uma marcação, que não tenha sido
marcada pelo candidato ou que esteja rasurada.

7.12. O cálculo da nota da prova obje�va será a soma dos valores ob�dos em todas as questões.

7.13. Será eliminado do processo sele�vo o candidato que ob�ver 0,00 (zero) em quaisquer provas obje�vas.

7.14. O candidato eliminado na forma do item anterior não terá qualquer classificação no processo sele�vo.

8. DOS RECURSOS CONTRA AS PROVAS OBJETIVAS

8.15. O gabarito das provas obje�vas será divulgado no site do Departamento de Educação e Cultura (h�ps://dec.pm.df.gov.br/) no dia de realização da
prova.

8.16. O ISCP não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges�onamento das
linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a realização das provas, bem como da visualização
do gabarito preliminar.

8.17. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito nas questões das provas obje�vas disporá do prazo indicado no item 2.1 deste
Edital.

8.18. Os recursos deverão ser interpostos por meio de formulário próprio disponibilizado no site do Departamento de Educação e Cultura
(h�ps://dec.pm.df.gov.br/).

8.19. Os recursos deverão ser dirigidos à Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília e deverão ser enviados exclusivamente em formato
digital para o e-mail coordenacao@iscp.edu.br.

8.20. O candidato deverá ser claro, consistente e obje�vo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempes�vo será indeferido.
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8.21. O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o iden�fique, sob pena de ser indeferido.

8.22. Não será aceito recurso fora do prazo e/ou em desacordo com esse edital.

8.23. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão indeferidos.

8.24. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial defini�vo.

8.25. Se, do deferimento de recursos, resultar a anulação total ou parcial de questão integrante de prova, a pontuação correspondente a essa questão
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

8.26. O resultado da análise dos recursos será divulgado conforme cronograma do item 2.1 deste Edital.

9. DA PROVA DE REDAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA

9.1. A prova de redação em língua portuguesa terá o obje�vo de avaliar a habilidade de expressão na modalidade escrita em prosa e de aplicação das
normas do registro formal culto da língua portuguesa na produção textual.

9.2. Em atendimento ao estabelecido no Decreto N° 6.583, de 29 de setembro de 2008, alterado pelo Decreto n° 7.875, de 27 de dezembro de 2012,
será aceita como correta apenas a nova ortografia que passou a vigorar a par�r de 01 de janeiro de 2016.

9.3. O candidato deverá produzir um texto disserta�vo de no mínimo 30 (trinta) e no máximo 45 (quarenta e cinco) linhas, legível, caracterizado pela
coerência e pela coesão, com base no tema indicado pela banca examinadora. Com a função de mo�var o candidato para a redação, despertando ideias e
propiciando o enriquecimento de informações, poderão haver na prova, textos e outros elementos correlacionados ao assunto em pauta.

9.4. O critério de avaliação mais abrangente refere-se ao desenvolvimento do tema. Serão avaliados também o domínio da expressão escrita, a
apresentação adequada da redação e o respeito à estrutura textual solicitada (texto descri�vo, narra�vo, exposi�vo-argumenta�vo ou instrucional). Poderão ser
explorados os seguintes gêneros textuais: resumos, cartas, propagandas, textos informa�vos e argumenta�vos.

9.5. A prova de redação em língua portuguesa, de caráter eliminatório e classificatório deverá ser feita à mão, em letra legível, obrigatoriamente, com
caneta esferográfica de �nta azul ou preta, fabricada em material transparente. A prova não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou
marca que a iden�fique, sob pena de ser anulada. Caso o candidato faça a sua redação em letra de forma, deverá dis�nguir claramente as letras maiúsculas das
minúsculas.

9.6. Será permi�da a interferência e/ou a par�cipação de terceiros na realização da prova de redação somente em caso de candidato que tenha �do
seu requerimento de atendimento especial deferido para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da PMDF devidamente treinado,
para o qual o candidato deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação sempre que solicitado. Para isso,
será obrigatório que o candidato cumpra as determinações rela�vas ao atendimento especial.

9.7. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de texto defini�vo, sob pena de
arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da correção.

9.8. Em nenhuma hipótese haverá subs�tuição da folha de texto defini�vo por erro de preenchimento pelo candidato.

9.9. Serão corrigidas apenas as redações dos candidatos que ob�verem 30% (trinta por cento) de acertos do total das provas obje�vas, limitado a três
vezes o número de vagas, além dos empates da úl�ma posição.

9.10. O candidato cuja redação não for corrigida estará automa�camente eliminado e não será classificado no processo sele�vo.

9.11. As redações serão corrigidas com base nos critérios e pontuações descritos no Anexo II deste Edital.

10. DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISORIO DA PROVA DE REDAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA

10.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da prova de redação em língua portuguesa disporá disporá do prazo indicado no item
2.1 deste Edital.

10.2. Os recursos deverão ser interpostos por meio de formulário próprio disponibilizado no site do Departamento de Educação e Cultura
(h�ps://dec.pm.df.gov.br/).

10.3. Os recursos deverão ser dirigidos à Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília e deverão ser enviados exclusivamente em formato
digital para o e-mail coordenacao@iscp.edu.br.

10.4. O candidato deverá ser claro, consistente e obje�vo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempes�vo será indeferido.

10.5. O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o iden�fique, sob pena de ser indeferido.

10.6. Não será aceito recurso fora do prazo e/ou em desacordo com esse edital.

10.7. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão indeferidos.

10.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial defini�vo.

10.9. Se, do deferimento de recursos, resultar a anulação total ou parcial de questão integrante de prova, a pontuação correspondente a essa questão
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

10.10. O resultado da análise dos recursos será divulgado conforme cronograma do item 2.1 deste Edital.

11. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

11.1. A nota final do processo sele�vo será o resultado da soma das notas finais das provas obje�vas e da prova de redação em língua portuguesa,
totalizando, no máximo, 60 (sessenta) pontos.

11.2. O resultado final do processo sele�vo será divulgado conforme cronograma descrito no item 2.1 deste Edital no site do Departamento de
Educação e Cultura (h�ps://dec.pm.df.gov.br/).

11.3. Os candidatos serão listados em ordem alfabé�ca, número de inscrição e valores das notas finais no processo sele�vo dentro das modalidades de
vagas.

11.4. Será considerado aprovado o candidato que ob�ver total de pontos igual ou superior a 30 (trinta) pontos no somatório das provas obje�vas e da
redação.

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

12.1. No caso dos candidatos que realizarem as provas obje�vas e a redação, em havendo empate na nota final do processo sele�vo, terá precedência o
candidato que, na seguinte ordem:

12.1.1. ob�ver maior nota na prova de redação em língua portuguesa;

12.1.2. ob�ver maior nota na prova obje�va de linguagens, códigos e suas tecnologias;

12.1.3. o candidato que �ver a maior idade.

12.2. No caso dos candidatos que concorram a vagas na modalidade de aproveitamento de notas do ENEM, em havendo empate na nota final do
processo sele�vo, terá precedência o candidato que, na seguinte ordem:
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12.2.1. ob�ver maior nota na prova de redação em língua portuguesa;

12.2.2. ob�ver maior nota na prova obje�va de linguagens, códigos e suas tecnologias;

12.2.3. o candidato que �ver a maior idade.

13. DO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

13.1. Os candidatos selecionados terão assegurados o direito a efe�var o seu ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, na
modalidade presencial, desde que cumpram o procedimento de matrícula, tal como descrito neste edital.

13.2. A efe�vação da matrícula será realizada no período estabelecido no Cronograma deste Edital, conforme ordem de classificação dos candidatos
constante do Resultado Final.

13.3. Poderá haver novas chamadas para matrícula até antes de transcorrido 25% da carga horária do segundo semestre le�vo de 2022, respeitando-se
a ordem de classificação e o limite de vagas.

13.4. Os candidatos, que foram classificados e �veram a documentação deferida, terão seus documentos �sicos (original e cópia) exigidos para
verificação de auten�cidade quando houver a normalização das a�vidades acadêmicas presenciais.

13.5. Para que mantenham seu direito à vaga, os candidatos que foram classificados e �veram a documentação deferida, deverão

13.5.1. Apresentar em formato �sico - mediante agendamento com a Secretaria Acadêmica da APMB, toda a documentação comprobatória (original e
cópia).

13.5.2. Obter avaliação posi�va por parte do Registro Acadêmico sobre sua documentação.

13.5.3. Assinar a sua ficha de matrícula.

13.6. Os candidatos que foram classificados no Resultado Final e que �veram a documentação deferida pela Secretaria Acadêmica perderão seu direito
à vaga caso:

13.6.1. Não apresentarem a documentação necessária para a matrícula em formato �sico, quando do agendamento ou convocação;

13.6.2. Comparecerem presencialmente para entregarem a documentação em formato �sico, mas apresentarem documentação diversa ou não
condizente com os requisitos para a realização de matrícula.

13.7. O candidato é inteiramente responsável pelo preenchimento do formulário eletrônico, assim como também é responsável por todos os
documentos enviados e informações prestadas, podendo ser responsabilizado civil e penalmente pelo envio de dados indesejados ou que ameacem a segurança
da informação ins�tucional, por meio de encaminhamentos de malwares, vírus, worms e demais ações que se caracterizem como ataque ciberné�co ou
similares.

13.8. Para efe�vação da matrícula, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos frente e verso ao formulário eletrônico:

13.8.1. Documento de iden�ficação válido e com foto (Carteira de iden�dade; Carteiras de Registro Profissional; Carteira de Habilitação, Carteira de
Trabalho ou Passaporte), enviado unicamente em formato pdf;

13.8.2. Cer�ficado de conclusão ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio, enviado unicamente em formato pdf;

13.8.3. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho, enviado unicamente em formato pdf;

13.8.4. Cer�ficado de reservista ou de dispensa de incorporação, para maiores de 18 anos do sexo masculino, até o limite de idade de 45 anos, enviado
unicamente em formato pdf;

13.8.5. Cópia do CPF, enviado unicamente em formato pdf.

13.8.6. Duas fotos 3X4 idên�cas e �rada nos úl�mos 3 meses;

13.8.7. Cópia do Título de Eleitor, enviado unicamente em formato pdf.

13.8.8. A matrícula poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, neste caso, entrega de procuração do interessado com firma reconhecida em cartório,
acompanhada de cópia legível do documento de iden�dade do candidato selecionado e do procurador e os documentos do candidato, bem como a
apresentação do documento de iden�dade original do procurador.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e comunicados a respeito do processo sele�vo e observar
as datas estabelecidas no presente edital.

14.2. Não serão disponibilizadas informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao disposto no Ar�go 31 da Lei
12.527/2011.

14.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o
seu início, portando somente caneta esferográfica de �nta azul ou preta, fabricada em material transparente, documento de iden�dade original com foto para
iden�ficação e comprovante de inscrição.

14.4. Não será permi�do o uso de lápis, marca-texto e borracha durante a prova.

14.5. Não serão aceitas cópias de documentos de iden�dade, ainda que auten�cados, nem protocolo do documento.

14.6. Caso esteja impossibilitado de apresentar o documento no dia da realização da prova, devido a roubo ou furto, o candidato deverá apresentar
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias e será subme�do à iden�ficação especial, que
compreende coleta de dados e assinatura em locais próprios.

14.7. A iden�ficação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de iden�dade apresente dúvidas rela�vas à fisionomia ou à
assinatura do portador.

14.8. Não será admi�do o ingresso de qualquer candidato ao local de prova após o horário fixado para o início da prova.

14.9. Não será admi�do o ingresso de qualquer candidato ao local de prova portando arma de fogo.

14.10. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no mínimo, 30 (trinta) minutos após o início, sob risco
de desclassificação em caso de descumprimento.

14.11. O candidato que deixar o ambiente de prova desacompanhado de pessoa autorizada (fiscal de sala), não poderá retomar à sala de aula.

14.12. O candidato só poderá deixar o local de prova com o caderno de questões, 03 (três) horas após o início das provas.

14.13. O tempo para a realização da prova não será prorrogado. Em caso de falta, o candidato será automa�camente eliminado do processo sele�vo.

14.14. Será eliminado do processo sele�vo candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como:
agendas eletrônicas ou  similares, telefones celulares, smartphones, tablets, gravadores, pendrive; MP3player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de
dados e mensagens, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, óculos escuros, garrafas que não sejam de material transparente, lápis, grafite, borracha e
lapiseira ou quaisquer acessórios de chapelaria.



14.15. Os itens mencionados no item 14.14 também não poderão ser usados pelos candidatos nas dependências do local de realização da prova após o
início desta, mesmo que estes já a tenha concluído.

14.16. Os itens mencionados no item 14.14 serão recolhidos pelo fiscal de sala antes do início da prova, lacrados, iden�ficados e devolvidos ao
candidato, que deverá deixá-los embaixo da cadeira. Recomenda-se que estes itens não sejam levados no dia da realização da prova. A PMDF não se
responsabilizara pela guarda ou perda de quaisquer objetos.

14.17. Terá a prova anulada e será automa�camente eliminado o candidato que durante a realização das avaliações:

14.17.1. for surpreendido dando ou recebendo auxilio para a execução das provas;

14.17.2. u�lizar-se de livros, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permi�dos ou que se comunicar com outro candidato;

14.17.3. for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 14.14 deste edital;

14.17.4. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais
candidatos;

14.17.5. não entregar o material das provas ao término do tempo des�nado para a sua realização;

14.17.6. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

14.17.7. ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas ou a folha de texto defini�vo da redação em língua portuguesa;

14.17.8. descumprir as instruções con�das no caderno de provas, no cartão de respostas ou na folha de texto defini�vo da redação em língua portuguesa;

14.17.9. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos incorrendo em comportamento indevido;

14.17.10. u�lizar ou tentar u�lizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do processo sele�vo;

14.17.11. não permi�r a coleta de sua assinatura;

14.17.12. for surpreendido portando anotações;

14.17.13. for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente.

14.17.14. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação dessas ou pelas autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação e de classificação.

14.17.15. Se, a qualquer tempo for constatado que por meio eletrônico, esta�s�co, visual, grafológico ou por inves�gação policial, ter o candidato se
u�lizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será automa�camente eliminado do processo sele�vo.

14.17.16. Durante a inscrição, interposição de recursos, verificação de resultado ou realização de prova, não será permi�da a entrada de candidatos
trajando ves�mentas não condizentes com as normas da PMDF, tais como: bermudas, chinelos, minissaias, bonés, etc. Casos especiais serão analisados
pela Comandante da APMB.

14.17.17. Os horários mencionados no presente edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.

14.17.18. Os casos omissos serão resolvidos pela Comandante da APMB.

 

Brasília-DF, 13 de maio de 2022

 

KARLA CRISTIAN RODRIGUES DE MENEZES - CEL QOPM

Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília

Pró-Reitora de Graduação do Ins�tuto Superior de Ciências Policiais

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

MODALIDADE DE VAGA
SELECIONADA

(   ) PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - ENEM

(   ) PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - REALIZAÇÃO DE PROVAS

(   ) PÚBLICO EM GERAL - ENEM

(   ) PÚBLICO EM GERAL - REALIZAÇÃO DE PROVAS

I - INFORMAÇÕES GERAIS

NOME COMPLETO  

CPF  

DATA DE NASCIMENTO  

SEXO  

ESTADO CIVIL  

REGISTRO DE IDENTIDADE  ESTADO EMISSOR  DATA DE EMISSÃO  

NOME DO PAI  

NOME DA MÃE  

Nº DE TELEFONE (PRINCIPAL)

preferencialmente com whatsapp
 

Nº DE TELEFONE (SECUNDÁRIO)  



E-MAIL  

EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM  

MATRÍCULA  

DATA DE INGRESSO  

LOCAL DE LOTAÇÃO  

FUNÇÃO  

CARGO  

II - CONTATO

ENDEREÇO COMPLETO  

BAIRRO  CEP  

CIDADE  

ESTADO  

EXCLUSIVO PARA CANDIDATOS QUE OPTAREM PELO APROVEITAMENTO DA NOTA DO ENEM

Ano de realização do ENEM (    )  2019 (    )  2020 (   )  2021

MÉDIA DA NOTA DO ENEM
(INDICAR O ANO DA PROVA)  

Nota em Ciências Humanas e suas
Tecnologias  

Nota em Ciências da Natureza e
suas Tecnologias:  

Nota em Língua Portuguesa  

Nota em Matemá�ca e suas
Tecnologias  

Nota em Redação  

 

DECLARAÇÃO

Declaro haver lido e estar inteiramente de acordo com as determinações do Edital desta seleção do Ins�tuto Superior de Ciências Policiais.
Declaro, ainda, estar ciente dos prazos e horários para todas as etapas e ter conhecimento das exigências e documentos necessários para inscrição e matrícula,
assim como as informações prestadas por mim, sob pena de responder civil, administra�vamente ou penalmente e/ou perder o direito à vaga. Estou ciente de
que o meio oficial de contato com os candidatos são as publicações realizadas no site do Departamento de Educação e Cultura (h�ps://dec.pm.df.gov.br/).   

 

 

Brasília/DF, _____/_____/_____ 

 

___________________________________________________________

Assinatura do Candidato ou Representante

 

 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA REDAÇÃO 

1. O total de pontos a�ngidos pelo candidato na somatória das competências e de no mínimo 0,00 (zero) e no máximo 10 (dez). Dessa forma, o valor final
máximo na prova de redação em língua portuguesa será 10 (dez) pontos e o valor mínimo será 0,00 (zero).

2. O candidato que ob�ver nota 0,00 (zero) na redação será desclassificado do concurso.

3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito fora do local determinado ou que desobedecer aos limites máximo
ou mínimo do número de linhas estabelecidos no presente edital.

4. Nos casos de fuga do tema ou de não haver texto, o candidato recebera 0,00 (zero) como nota de prova de redação em língua portuguesa.

5. A prova de redação em língua portuguesa será avaliada por banca de professores especialistas.

6. COMPETÊNCIA I - Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita.

6.1. Domínio precário da norma culta, com graves e frequentes desvios grama�cais, de escolha de registro e de convenções da escrita. (0,5)

6.2. Domínio razoável da norma culta, com desvios grama�cais, de escolha de registro e de convenções da escrita, pouco aceitáveis nessa etapa de
escolaridade. (1,00)
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6.3. Bom domínio da norma culta, com pontuais desvios grama�cais e de convenções da escrita. (1,5)

6.4. Muito bom domínio da norma culta, com raros desvios grama�cais e de convenções da escrita. (2,00)

7. COMPETÊNCIA II - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas e conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos
limites estruturais do texto disserta�vo.

7.1. Desenvolvimento tangencial do tema e apresentação embrionária do �po de texto disserta�vo; ou desenvolvimento tangencial do tema e
domínio razoável do �po de texto disserta�vo; ou desenvolvimento razoável do tema e apresentação embrionária do �po de texto disserta�vo. (0,5)

7.2. Desenvolvimento razoável do tema, a par�r de considerações próximas do senso comum, e domínio precário do �po de texto disserta�vo. (1,00)

7.3. Desenvolvimento razoável do tema e domínio razoável do �po de texto disserta�vo. (1,5)

7.4. Born desenvolvimento do tema, a par�r de um repertório cultural produ�vo e de considerações que fogem ao senso comum, e bom domínio do
texto disserta�vo-argumenta�vo. (2,00)

8. COMPETÊNCIA III - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

8.1. Apresenta informações, fatos e opiniões precariamente relacionados ao tema. (0,5)

8.2. Apenas apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que per�nentes ao tema proposto, ou limita-se a reproduzir os argumentos constantes na
proposta de redação. (1,00)

8.3. Seleciona informações, fatos, opiniões e argumentos per�nentes ao tema proposto, organizando-os e relacionando-os de forma pouco
consistente em relação ao seu projeto de texto. (1,5)

8.4. Seleciona, organiza e relaciona, de forma consistente, informações, fatos, opiniões e argumentos per�nentes ao tema proposto em defesa do
ponto de vista defendido em seu projeto de texto. (2,00)

9. COMPETÊNCIA     IV    -       Demonstrar     conhecimento     dos    mecanismos     linguís�cos necessários para a construção da argumentação.

9.1. Desar�culação das partes do texto. (0,5)

9.2. Ar�culação precária das partes do texto, devido a problemas frequentes na u�lização dos recursos coesivos. (1,00)

9.3. Ar�culação razoável das partes do texto, com problemas eventuais na u�lização dos recursos coesivos. (1,5)

9.4. Boa ar�culação das partes do texto, sem problemas graves na u�lização de recursos coesivos. (2,00)

10. COMPETÊNCIA V - Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade
sociocultural.

10.1. Não elabora explicitamente uma proposta e não fere os princípios dos valores humanos e da diversidade sociocultural. (0,5)

10.2. Elabora algumas ideias que podem ser o núcleo de uma proposta, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
(1,00)

10.3. Elabora proposta genérica de intervenção sobre a problemá�ca desenvolvida, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade
sociocultural, (1,5)

10.4. Elabora proposta específica, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. (2,00)
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