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candidato com as atribuições do cargo de Policial Rodoviário Federal, previstas na Lei
nº 9.654, de 2 de junho de 1998, considerando o Estudo Científico das Atribuições e
Responsabilidades do Cargo de Policial Rodoviário Federal, documento que reúne e
fornece uma descrição detalhada das atividades e tarefas do cargo e identifica os
conhecimentos, habilidades e características pessoais necessárias para sua execução,
bem como as características restritivas ou impeditivas, de acordo com a Instrução
Normativa nº 3, da Polícia Rodoviária Federal, de 31 de janeiro de 2012.
1.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a Avaliação
Psicológica, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para
a sua realização, munido de documento oficial de identidade, no seu original, além de
lápis preto nº 2, borracha e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou
preta.
1.3 No dia da realização da Avaliação Psicológica, não será permitida a
entrada de candidatos portando armas e(ou) aparelhos eletrônicos.
1.3.1. O IADES recomenda que, no dia da realização da Avaliação Psicológica,
o candidato não leve nenhum tipo de equipamento eletrônico ou objetos
semelhantes.
1.3.2 O IADES não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da Avaliação
Psicológica.
1.4 Recomenda-se, para realização dos testes acima descritos, que o
candidato durma bem na noite anterior ao dia da realização da Avaliação Psicológica,
tenha feito sua última refeição com antecedência mínima de 2 (duas) horas, não ingira
bebidas alcoólicas e nenhum tipo de substância química, a fim de estar em boas
condições para realização desta etapa.
1.5 A Avaliação Psicológica terá a duração de, aproximadamente, 4 (quatro)
horas.
1.6 Não será fornecido lanche aos candidatos no local de realização da
Avaliação Psicológica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
1.7 O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a
realização da Avaliação Psicológica, contidos na Instrução Normativa PRF nº 3, de 31 de
janeiro de 2012, disponível no sítio eletrônico <http://www.iades.com.br>.
2. DO CANDIDATO E DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2.1 O candidato VITOR COSTA DE OLIVEIRA (sub judice, Processo nº
0000853-17.2012.4.02.5102 - 3ª Vara Federal - Niterói) deverá apresentar-se no dia 20
de julho de 2020, às 9h (nove horas), no Condomínio Center IV, Endereço: Rua Gavião
Peixoto, 182, sala 711 , 7º andar - Icaraí, Niterói-RJ - CEP: 24020-084.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
EDITAL Nº 69, DE 7 DE JULHO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF) torna pública a
relação provisória dos candidatos sub judice que enviaram a documentação necessária
para fins de matrícula no curso de formação profissional (CFP) - terceira turma, referente
ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal de
2018.
1 DA RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE ENVIARAM A
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE MATRÍCULA NO CFP
2.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que enviaram a documentação
necessária para fins de matrícula no CFP, na seguinte ordem: UF de vaga, número de
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 ACRE
1.1.1.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10008128, Carlito da Silva Vieira.
1.1.2 AMAZONAS
10035210, Tassia Raquel Coimbra de Melo.
1.1.2.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10227019, Lean Alex Angelim de Lima.
1.1.3 BAHIA
10139252, Samuel Gomes de Mercena.
1.1.4 GOIÁS
10047285, Bruno dos Anjos Machado.
1.1.4.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10065409, Marco Vitor Silva de Melo Costa.
1.1.5 MATO GROSSO DO SUL
1.1.5.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10099525, Vitor Daniel Rosa Cabral.
1.1.6 MINAS GERAIS
1.1.6.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10021551, Giuvanei William Pereira.
1.1.7 PARÁ
10078539, Diogo Ornelas Amaral / 10114287, Thiago Freitas Faria.
1.1.7.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se declararam com
deficiência que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10007060, Marcos Santos de Melo Oliveira.
1.1.8 PIAUÍ
1.1.8.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10082937, Dario Soares Cunha Junior / 10018991, Eduardo Jose da Rocha
Martins.
1.1.9 RIO DE JANEIRO
1.1.9.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10114408, Jamille Barbosa da Silva Moraes.
1.1.10 RIO GRANDE DO SUL
10129260, Jhonny Martins Stainsack.
1.1.10.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10010887, Helder Schiochet.
1.1.11 RONDÔNIA
10195502, Ricardo Farias Oliveira Neto / 10020180, Victor Camelo de Freitas
Evangelista.
1.1.11.1 Relação provisória dos candidatos sub judice que se autodeclararam
negros que enviaram a documentação necessária para fins de matrícula no CFP, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10114133, Gervaldo Moreira da Silva.
2 DOS RECURSOS CONTRA A RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE
ENVIARAM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE MATRÍCULA NO CFP
2.1 Os candidatos cuja documentação necessária para fins de matrícula no CFP
foi indeferida poderão visualizar os motivos do indeferimento e interpor recurso contra o
indeferimento, das 9 horas às 18 horas do dia 8 de julho de 2020 (horário oficial de
Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_18, por
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão
aceitos pedidos de revisão.
2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a
visualização do espelho da avaliação de títulos, dos motivos do indeferimento da
documentação necessária para fins de matrícula no CFP, bem como a interposição de
recursos.
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente e(ou) intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo,
via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 - PRF - Policial
Rodoviário Federal, de 27 de novembro de 2018, e suas alterações, ou com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O edital de de divulgação da relação final dos candidatos que enviaram os
documentos necessários à matrícula no CFP e de convocação para a matrícula no CFP será
publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_18, na data provável de 13 de julho de 2020.

EDUARDO AGGIO DE SÁ

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 - UASG 200124
Nº Processo: 08665005894201931. Objeto: Contratação de serviços especializados de
Leiloeiro Oficial, visando a preparação, administração, operacionalização e realização de
leilões de bens materiais e veículos da União, assim como a alienação de veículos de
terceiros que se encontrem recolhidos, abandonados, acidentados nos pátios próprios e ou
conveniados/contratados, preferencialmente, na forma eletrônica, no âmbito da
circunscrição da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Maranhão.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 08/07/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço:
Av. Eng. Emiliano Macieira, Nº 1800 - Br 135 - Km 1,5. Cep 65090-000, Vila Itamar - São
Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200124-5-00011-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 08/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 20/07/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
ISMAR DE MOURA CAMARA
Pregoeiro Oficial
(SIASGnet - 07/07/2020) 200124-00001-2020NE800051

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2020

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, comunica
aos interessados que realizará licitação na modalidade LEILÃO, na forma online, veículos
conservados nos dias 17 e 26 de agosto de 2020 e dia 30 de setembro de 2020, todas as
Hastas Públicas ocorrerão às 08h00min (horário de Mato Grosso); e veículos sucatas no dia
05 de outubro de 2020, e dias 09 e 18 de novembro de 2020, todas as Hastas Públicas
ocorrerão às 08h00min (horário de Mato Grosso). O objetivo do presente leilão é a venda
de veículos de terceiros retirados de circulação nas rodovias federais do Estado de Mato
Grosso, conforme as especificações e condições constantes no Edital, que estará disponível
gratuitamente, a partir desta publicação, nos sites http://www.faleiloes.com.br/ e
https://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_
acesso_externo=0&cv=26469636&crc=4E3BD458,
https://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_
acesso_externo=0&cv=26469689&crc=D89F7424. O Edital também poderá ser
solicitado através do e-mail gestao.patios.mt@prf.gov.br. Processo: nº 08661.007032/202016.
EDER GEOVANE DE FREITAS
Presidente da Comissão Regional de Gestão de Pátio e Leilão

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 200232

Nº Processo: 08676000979202037. Objeto: Contratação de serviços de Leiloeiro Oficial..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 08/07/2020 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00. Endereço: Rua Professor Diomedes 764, Sao Vicente, São Vicente - Boa Vista/RR
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/200232-5-00002-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 08/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 22/07/2020 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: .

EDUARDO AGGIO DE SÁ
EDITAL Nº 22, DE 6 DE JULHO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, em atenção a decisão
judicial, torna pública a convocação de candidato sub judice a seguir listado e
participante do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial
Rodoviário Federal, regido pelo Edital nº 1/2009-DPRF, de 12 de agosto de 2009, para
a realização da etapa de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, conforme a
seguir especificado.
1. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1.1 A Avaliação Psicológica será realizada conforme data, horário e local
informado no item 2 a seguir e consiste na aplicação de um conjunto de testes
psicológicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020070800081

Nº 129, quarta-feira, 8 de julho de 2020

ERICK FARIA FERREIRA DE SOUZA
Chefe do Setor de Licitações
(SIASGnet - 07/07/2020) 200232-00001-2020NE800999
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

