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EDITAL Nº 001/2017-DPF/VDC/BA 

 

O DELEGADO CHEFE DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA/BA FAZ SABER que ficarão abertas no período de 13 a 20 de novembro de 

2017 as inscrições para seleção de estagiário do curso de Direito da respectiva Unidade e 

que o certame ficará submetido às seguintes regras: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A seleção será regida por este edital, pela Lei nº 11.788/08 e demais diplomas legais 

pertinentes. 

 

1.2. O presente certame visa ao provimento de 03 (três) vagas de estagiário do curso de Direito 

para atuar na Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista/BA, e terá validade de 

01 (um) ano, a contar da publicação do resultado definitivo, prazo que pode ser prorrogado 

uma única vez por igual período. 

 

1.3. Durante a vigência do certame, em caso de necessidade, vacância ou disponibilidade, a 

Delegacia de Polícia Federal poderá convocar os demais aprovados. 

 

1.4. A seleção será realizada em duas etapas, conforme especificado a seguir. 

1.4.1. A primeira etapa do certame será executada pela Polícia Federal somente na cidade de 

Vitória da Conquista/BA e abrangerá as seguintes fases: 

a) Exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova objetiva, 

de caráter eliminatório e classificatório. 

b) Exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova 

discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

1.4.2. A segunda etapa do certame consistirá na realização de investigação social e/ou 

funcional, de caráter unicamente eliminatório e será realizada pela Superintendência 

Regional de Polícia Federal da Bahia. 

 

2. DO CARGO 

2.1.O cargo a ser ocupado é de estagiário da área de Direito para auxiliar nas atividades 

cartorárias e nas atividades típicas de polícia judiciária de atribuição do Delegado de Polícia 

Federal. 

 

2.2.Remuneração: R$520,00 (quinhentos e vinte reais) a título de bolsa, acrescidos de 

R$132,00 (cento e trinta e dois reais) a título de auxílio transporte, além de seguro contra 

acidentes pessoais. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP- POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Página 2 de 11 do EDITAL Nº 001/2017-DPF/VDC/BA 
 

 

 

2.3.Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) horas diárias 

no horário de expediente da Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista/BA, sem 

prejuízo das atividades discentes. 

 

2.4.Vagas: 03 (observado o item 1.2 deste Edital). 

 

2.5.Duração: O estágio valerá pelo período de um ano, prorrogável uma única vez por igual 

período a critério da Administração Pública. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O CARGO 

3.1.Ter sido aprovado no certame e não ter sido eliminado na investigação social e/ou funcional. 

 

3.2.Estar devidamente matriculado no curso de Direito em uma das instituições de ensino 

superior aprovadas pelo MEC na cidade de Vitória da Conquista/BA. 

 

3.3.Ter concluído ou estar cursando na data da inscrição a matéria Direito Penal IV. 

 

3.4.NÃO ter previsão de conclusão do curso de Direito no primeiro semestre de 2018. 

 

3.5.Não possuir antecedentes criminais nem estar respondendo a Inquérito Policial.  

 

3.6.É vedado ao estagiário o exercício concomitante de atividade no Poder Judiciário, no 

Ministério Público, na Defensoria Pública da União ou dos Estados, na Polícia Civil, ou na 

Advocacia pública ou privada. 

 

3.7.O candidato inscrito na seleção tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os 

documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da 

contratação. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1.Taxa: Isenta. 

 

4.2.Será admitida inscrição somente via correio eletrônico dpf.cm.vdc.srba@dpf.gov.br no 

período de 13 a 20 de novembro de 2017. 

 

4.3.Os pedidos de inscrição enviados após as 23h59min do dia 20 de novembro de 2017 não 

serão aceitos. 

mailto:dpf.cm.vdc.srba@dpf.gov.br
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4.4.O pedido de inscrição deverá conter necessariamente uma declaração do candidato de que 

está matriculado no curso de Direito com o respectivo nome da instituição de ensino, a 

confirmação de que foi aprovado ou de que esteja cursando a matéria Direito Penal IV e que 

não tem previsão de conclusão do curso de Direito no primeiro semestre de 2018, acrescido 

ainda de suas informações pessoais conforme modelo a seguir: 

 

DADOS PESSOAIS 

 

NOME: 

RG:      CPF: 

ENDEREÇO: 

TELFONE: 

E-MAIL: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

SEMESTRE ATUAL: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que li e conheço as regras do concurso de Estagiário de Direito da Delegacia de Polícia 

Federal em Vitória da Conquista/BA.  

Declaro ainda que já conclui (ou estou cursando) a matéria Direito Penal IV, no ato desta 

inscrição, e não tenho previsão de colação de grau para o primeiro semestre de 2018. 

 

Vitória da Conquista/BA, ____ de novembro de 2017. 

 

 

(NOME DO CANDIDATO) 

 

4.5.As inscrições efetuadas e acatadas serão confirmadas mediante resposta ao remetente até 

o dia 24 de novembro de 2017. 

 

4.6.As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Polícia Federal do direito de excluir do certame aquele que não a 

preencher de forma completa e correta. 

 

5. DAS PROVAS 
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5.1.A primeira etapa do certame será composta de exame de habilidades e de conhecimentos 

através de prova objetiva e prova discursiva. 

 

5.2.A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 20,00 pontos e abordará 

os objetos de avaliação de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional 

constantes no anexo deste Edital. 

 

5.3.A prova objetiva será constituída de 10 (dez) questões de múltipla escolha ou por sentenças 

para julgamento dos comandos CERTO ou ERRADO, assim dividida:  

5.3.1. 04 (quatro) questões de Direito Penal. 

5.3.2. 03 (três) questões de Direito Processual Penal. 

5.3.3. 03 (três) questões de Direito Constitucional. 

 

5.4.O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, 

que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 

conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. 

Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

 

5.5.A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 80,00 pontos e abordará 

os objetos de avaliação de Direito Penal, Direito Processual Penal ou Direito Constitucional 

constantes no anexo deste Edital e será composta de duas partes: 

5.5.1. 02 (duas) questões discursivas, com valor máximo de 15,00 pontos cada uma; 

5.5.2. 01 (uma) elaboração de peça profissional típica da atividade de polícia judiciária, com 

valor máximo de 50,00 pontos. 

 

5.6.As questões discursivas serão divididas da seguinte forma: 

5.6.1. 01 (uma) questão de Direito Penal. 

5.6.2. 01 (uma) questão de Direito Processual Penal ou de Direito Constitucional. 

 

5.7.Não será admitida qualquer espécie de consulta durante as provas. 

 

5.8.A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 04 horas e serão aplicadas 

simultaneamente na data de 25 de novembro de 2017 a partir das 13 horas na sede da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na Estrada do Bem Querer, Km 04 B, 

Universitário, Modulo Antônio Luis (Luisão), 1º andar, Sala 09. 

 

5.9.O candidato somente poderá realizar as provas no local designado neste Edital.  
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5.10. O candidato deverá se apresentar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 

munido de documento de identidade original e caneta azul ou preta. 

 

5.11. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das 

provas.  

 

5.12. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 

carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

habilitação (somente modelo com foto), todos originais.  

 

5.13. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 

identidade original, na forma definida neste edital, não poderá fazer as provas e será 

automaticamente eliminado do certame. 

 

5.14. Cada prova discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou a 

participação de outras pessoas. 

 

5.15. Nenhuma das folhas do caderno de texto definitivo da prova discursiva poderá ser 

assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que a identifique em outro 

local que não seja o indicado, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer 

marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará nota 

0,00 ponto na prova discursiva. 

 

5.16. O caderno de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova 

discursiva. As folhas para rascunho no caderno de prova são de preenchimento facultativo 

e não valerão para tal finalidade. 

 

5.17. O caderno de texto definitivo não será substituído por erro de preenchimento do 

candidato. 

 

5.18. O candidato não poderá levar consigo o caderno de provas em nenhuma hipótese. 
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6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1.A prova objetiva e a prova discursiva valerão 100,00 pontos e serão corrigidas por uma 

Comissão Examinadora formada pelos Delegados de Polícia Federal de Vitória da Conquista 

RODRIGO SOUZA KOLBE, ROMULO SOSSAI BERGER e JORGE VINICIUS GOBIRA NUNES. 

6.1.1. A Comissão Examinadora será responsável pela elaboração, correção e aplicação das 

provas e solução de qualquer assunto relacionado ao presente certame. 

 

6.2.Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida, que valerá 20,00 pontos. 

 

6.3.A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, 

será igual a: 2,00 pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o 

gabarito oficial definitivo das provas; 0,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em 

discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; e 0,00 ponto, caso não haja 

marcação ou haja marcação dupla. 

 

6.4.A nota na prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a 

compõem.  

 

6.5.Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que não 

preencha o requisito mínimo estabelecido no subitem 6.13.1 deste Edital. 

 

6.6.Será corrigida a prova discursiva dos candidatos que tenham sido aprovados e classificados 

na prova objetiva. 

 

6.7.Os candidatos que não tiverem sua prova discursiva corrigida serão eliminados e não terão 

classificação alguma no certame. 

 

6.8.Nos casos de fuga ao tema, de não haver texto ou de identificação em local indevido na 

prova discursiva, o candidato receberá nota no texto igual a 0,00 ponto. 

 

6.9.Cada texto das provas discursivas será avaliado quanto ao domínio do conteúdo – 

demonstração de conhecimento jurídico aplicado – e à modalidade escrita de Língua 

Portuguesa. 

 

6.10. A avaliação de cada prova discursiva, tanto das questões discursivas quanto da peça 

profissional, será conforme os critérios a seguir:  

6.10.1. A apresentação, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema (domínio do 

conhecimento jurídico); 
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6.10.2. A avaliação do domínio da modalidade escrita, considerando-se aspectos tais como: 

ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular;  

6.10.3. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for 

escrito fora do local apropriado e/ou que ultrapassar a extensão máxima de linhas 

estabelecidas no caderno de provas;  

6.10.4. Se a nota obtida em qualquer uma das questões dissertativas ou na peça profissional 

for menor que zero, então ela será considerada igual a 0,00 ponto. 

 

6.11. Será eliminado do certame o candidato que obtiver:  

6.11.1. Nota inferior a 10,00 pontos na totalidade da prova objetiva; ou 

6.11.2. Nota inferior a 25,00 pontos na peça profissional; ou 

6.11.3. Nota inferior a 40,00 pontos na totalidade da prova discursiva; ou 

6.11.4. Nota inferior a 50,00 pontos no resultado final da primeira fase; 

 

6.12. Será desclassificado, automaticamente, o candidato que for flagrado em consulta de 

qualquer material, ou que estiver valendo-se ou fornecendo apoio ou respostas a outro 

candidato. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1.Em caso de empate na nota final na primeira etapa do concurso terá preferência o candidato 

que, na seguinte ordem: 

7.1.1. Obtiver a maior nota na peça profissional; 

7.1.2. Obtiver a maior nota na prova discursiva; 

7.1.3. Esteja no estágio mais avançado do curso de Direito; 

7.1.4. Tiver a maior idade. 

 

8. DO RESULTADO 

8.1.O resultado final provisório será publicado, em edital, afixado no mural da Delegacia de 

Polícia Federal de Vitória da Conquista/BA localizada na Avenida Juracy Magalhães, 3956, 

Felícia, Vitória da Conquista/BA, CEP 45055-901 e será encaminhado também por correio 

eletrônico a todos os candidatos na data provável de 08 de dezembro de 2015. 

 

8.2.Caso não haja recurso no prazo estipulado neste certame, o resultado provisório será 

convertido automaticamente em definitivo, dispensada nova divulgação. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1.Após a divulgação do resultado das provas, o candidato poderá interpor recurso no prazo 

de dois dias úteis, exclusivamente através do correio eletrônico 
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dpf.cm.vdc.srba@dpf.gov.br, o qual, por sua vez, será analisado no prazo máximo de cinco 

dias úteis pela Comissão Examinadora do certame. 

 

9.2.A resposta aos recursos dar-se-á mediante publicação, em edital, afixado no mural da 

Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista/BA localizada na Avenida Juracy 

Magalhães, 3956, Felícia, Vitória da Conquista/BA, CEP 45055-901 e será encaminhado 

também por correio eletrônico a todos os candidatos. 

 

10. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

10.1. A investigação social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada pela 

Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado da Bahia e visa avaliar o 

procedimento irrepreensível e a idoneidade moral dos candidatos do certame para 

provimento do cargo de estagiário em uma Unidade Policial Federal. 

 

10.2. A investigação social será levada a efeito quando do momento da contratação do 

candidato para a vaga. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A convocação e a contratação obedecerão rigorosamente à ordem de classificação, 

inclusive na hipótese de abertura de novas vagas para estágio na área de direito que 

porventura surjam no decorrer da vigência deste certame.  

 

11.2. Os documentos necessários à contratação serão divulgados quando do resultado final 

do certame. 

 

11.3. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico e telefone 

atualizados para viabilizar os contatos necessários. 

 

11.4. O candidato classificado que, chamado a assumir a vaga, por qualquer motivo, não a 

ocupar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, perderá o direito ao estágio. 

 

11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora. 

 

Vitória da Conquista/BA, 06 de novembro de 2017. 

 

 

RODRIGO SOUZA KOLBE 

Delegado de Polícia Federal 
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Chefe da DPF/VDC/BA em exercício 
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 ANEXO I 

EDITAL Nº 001/2017 -DPF/VDC/BA 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL:  

1 Princípios fundamentais. 2 Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres 

fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 2.2 Direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. 3 Poder constituinte: fundamentos do poder 

constituinte; reforma e revisão constitucionais; limitação do poder de revisão; emendas à 

Constituição. 4 Poder Judiciário. 4.1 Disposições gerais. 4.2 Tribunais regionais federais e 

juízes federais. 4.3 Funções essenciais à justiça.  5 Defesa do Estado e das instituições 

democráticas. 5.1 Segurança pública. 5.2 Organização da segurança pública.  6 Atribuições 

constitucionais da Polícia Federal.  

 

DIREITO PENAL:  

1 A lei penal. 1.1 Características, fontes, interpretação, vigência e aplicação. 1.2 Lei penal no 

tempo e no espaço. 1.3 Imunidade. 1.4 Condições de punibilidade. 1.5 Concurso aparente de 

normas. 2 Teoria geral do crime. 2.1 Conceito, objeto, sujeitos, conduta, tipicidade, 

culpabilidade. 2.2 Bem jurídico. 2.3 Tempo e lugar do crime. 2.4 Punibilidade. 2.5 Concurso de 

crimes e crime continuado. 3 Teoria do tipo. 3.1 Crime doloso e crime culposo. 3.2 Crime 

qualificado pelo resultado e crime preterdoloso. 3.3 Erro de tipo. 3.4 Classificação jurídica dos 

crimes. 3.5 Crimes comissivos e omissivos. 3.6 Crimes de dano e de perigo. 3.7 Punibilidade: 

causas de extinção da punibilidade. 3.8 Iter criminis. 3.9 Consumação e tentativa. 3.10 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz. 3.11 Arrependimento posterior. 3.12 Crime 

impossível. 4 Ilicitude. 4.1 Causas de exclusão da ilicitude: estado de necessidade, legítima 

defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. 5 Concurso de 

agentes: autoria e participação; conduta delituosa; resultado; relação de causalidade; 

imputação. 6 Extinção da punibilidade. 6.1 Conceito, causas gerais e específicas, momentos 

de ocorrência. 6.2 Prescrição: conceito, teorias, prazos para o cálculo da prescrição, termos 

iniciais, causas suspensivas ou impeditivas, causas interruptivas. 7 Crimes. 7.1 Crimes contra 

o patrimônio. 7.2 Crimes contra a incolumidade pública. 7.3 Crimes contra a fé pública. 7.4 

Crimes contra a paz pública (Arts. 286 a 288 do CPB) 7.5 Crimes contra a administração pública. 

7.6 Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006). 7.7 

Organização Criminosa (Lei 12.850/2013). 7.8 Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998 e Lei 

nº 12.683/2012). 7.9 Crimes de responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores (Decreto-lei 

201/67). 7.10 Crimes contra licitação (Lei 8.666/93). 8 Interceptação telefônica (Lei nº 

9.296/1996). 9 Identificação Criminal (Lei nº 12.037/2009).  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL:  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP- POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Página 11 de 11 do EDITAL Nº 001/2017-DPF/VDC/BA 
 

 

1 Direto processual penal. 1.1 Princípios gerais, conceito, finalidade, características. 2 

Inquérito policial. 2.1 Histórico; natureza; conceito; finalidade; características; fundamento; 

titularidade; grau de cognição; valor probatório; formas de instauração; notitia criminis; delatio 

criminis; procedimentos investigativos; indiciamento; garantias do 29 investigado; conclusão; 

prazos. 2.2 Atribuições da polícia federal na persecução criminal: Lei nº 10.446/2002; 

jurisdição; competência; conexão e continência; prevenção; questões e procedimentos 

incidentes. 2.3 Competência da justiça federal, dos tribunais regionais federais. 3 Ação penal. 

3.1 Conceito, características, espécies e condições. 4 Provas. 4.1 Conceito, objeto, classificação 

e sistemas de avaliação. 4.2 Princípios gerais da prova, procedimento probatório. 4.3 Valoração. 

4.4 Ônus da prova. 4.5 Provas ilícitas. 4.6 Meios de prova: perícias, interrogatório, confissão, 

testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios. 4.7 Busca 

e apreensão: pessoal, domiciliar, requisitos, restrições, horários. 5 Prisão. 5.1 Conceito, 

espécies, mandado de prisão e cumprimento. 5.2 Prisão em flagrante. 5.3 Prisão temporária. 

5.4 Prisão preventiva (incluída a Lei 12.403/2011). 5.5 Princípio da necessidade, prisão especial, 

liberdade provisória. 5.6 Fiança. 5.7 Medidas Cautelares 6 Processo criminal de crimes 

comuns. 6.1 Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006). 

6.2 Crime organizado (Lei nº 9.034/1995). 6.3 Lavagem de dinheiro (Lei nº 12.683/2012). 7 

Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996). 8 Investigação criminal conduzida pelo 

Delegado de Polícia (Lei 12.830/2013). 

 


