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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2022 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

NO CARGO POLICIAL PENAL DA CARREIRA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

RETIFICAÇÃO  
 

O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, e mediante as determinações da Lei 
4.949/2012, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura nº 01/2022, do Concurso Público para o cargo de 
Policial Penal da carreira Polícia Penal do Distrito Federal, conforme segue: 
 
 
Art. 1º Fica RETIFICADO os subitens 20.1 ao 20.2 do Edital de Abertura 001/2022, passando a conter a seguinte 
redação: 
20.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 02 (dois) 

dias a 05 (cinco) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 
20.1.1 contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição; 
20.1.2 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e 

inscrição como pessoa com deficiência; 
20.1.3 contra as questões da Prova Objetiva e o gabarito preliminar; 
20.1.4 contra o resultado do Teste de Capacidade Física, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto na 

Lei 4.949/2022 com redação dada pela Lei 7.085/2022; 
20.1.5 contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto na 

Lei 4.949/2022 com redação dada pela Lei 7.085/2022; 
20.1.6 contra o resultado da Sindicância da Vida Pregressa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto 

na Lei 4.949/2022 com redação dada pela Lei 7.085/2022; 
20.1.7 contra o resultado do Curso de Formação Profissional, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto 

na Lei 4.949/2022 com redação dada pela Lei 7.085/2022; 
20.1.8 contra a nota final e a classificação dos candidatos. 
20.2  Contra o resultado da Prova Objetiva caberá prazo recurso de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto na 

Lei 4.949/2022 com redação dada pela Lei 7.085/2022; 
 
Art. 2º Fica RETIFICADO o item 22, do Edital de Abertura 001/2022, com as seguintes alterações: 

22.1 A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Estado do Distrito Federal e no endereço 
eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, https://seape.df.gov.br/, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. A posse 
poderá ocorrer de forma coletiva. As nomeações devem começar a ocorrer com uma previsão de 2 meses após a 
publicação do resultado final, a critério da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. 
22.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei nº 4.949/2012, as nomeações relativas ao 
concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer 
tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do 
resultado final do certame: 
a) no mínimo 10% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses;  
b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.  
21.1.2 O candidato nomeado poderá solicitar o seu reposicionamento para o final da lista de classificação, no prazo 
de 5 (cinco) dias contados da publicação do ato de sua nomeação conforme § 2° do art. 13, da Lei Complementar 
n° 840/2011, sem que caiba à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária qualquer obrigatoriedade de 
reaproveitamento do candidato até o término da validade do concurso público.  
21.1.3 A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados.  
[...] 
22.6 O candidato nomeado poderá solicitar o seu reposicionamento para o final da lista de classificação, no prazo 
de 5 (cinco) dias contados da publicação do ato de sua nomeação conforme § 2º do Art. 13, da Lei Complementar 
nº 840/2011, sem que caiba à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária qualquer obrigatoriedade de 
reaproveitamento do candidato até o término da validade do Concurso Público. 

Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. 

 
JOSÉ DE ITAMAR FEITOSA 

Secretário de Estado 
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 

https://seape.df.gov.br/

