
Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Sesipe- DF): A seleção 

será para 1.100 vagas. Desse total, 200 são para contratação imediata e 900 para 

cadastro. A próxima etapa é a elaboração do calendário para o concurso e a escolha da 

organizadora. Uma das que estão na disputa é o Cespe/UnB. 

A função exigirá nível superior. Os ganhos atuais são de R$4.185. Entretanto, de acordo 

com a nova legislação, os valores passarão a R$4.745 em 1º de setembro deste ano e 

R$5.445, em 1º de setembro de 2015. 

Instituição Sesipe/DF 

Situação Concurso Autorizado 

Total de Vagas 1.100 

Remuneração  R$ 4.185,00 

Região DF 

Escolaridade  Superior 

Cargo Agente Penitenciário 

Previsão do Edital 2° semestre de 2014 

Confira  AQUI a autorização 
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Bombeiros/DF: O edital é para 779 vagas, sendo 620 para soldados, 115 no curso de 

formação de oficiais e 44 destinadas aos oficiais-médicos e demais categorias do quadro 

complementar (arquivologistas, assistentes sociais, biblioteconomistas, dentistas, 

engenheiros, psicólogos, entre outras). 

A remuneração de Soldado 2ª classe (durante o Curso de Formação de Praças) é de R$ 

3.413,62. E a remuneração de Soldado 1ª classe (após o Curso de Formação de Praças) é 

de R$ 4.464,11. Após ter concluído o Curso de Formação de Oficiais, ao final de dois anos 

o Cadete é declarado Aspirante-a-Oficial Bombeiro Militar, recebendo uma remuneração 

de R$ 7.506,61. 

Instituição Bombeiros/DF 

Situação Concurso Autorizado 

Total de Vagas 779 

Remuneração Até R$ 7.5206,61 

Região DF 

Escolaridade  Superior 

Cargos Soldado Combatente e Oficiais do CMB 

Previsão do Edital 2° semestre de 2014 

Confira AQUI a autorização 
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Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF): A oferta será de 204 vagas, sendo 51 

imediatas e 153 para formar cadastro reserva de pessoal. Para o quadro de Oficiais 

Policiais Militares (QOPMC) serão 200, sendo 50 imediatas  e 150 para formar cadastro de 

reserva de pessoal. Já no quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães (QOPMC) a 

oferta será de uma vaga imediata e três para formar cadastro de reserva de pessoal. 

Os aprovados no concurso ingressam no curso de formação de oficiais, com duração de 

dois anos. Inicialmente, como cadete, recebem remuneração de R$ 4,7 mil. Durante seis 

meses ocupam a posição de aspirante a oficial. O candidato deve concluir o curso com 

aproveitamento, ser declarado aspirante a oficial e aprovado no estágio probatório. Após o 

cumprimento dos requisitos de graduação será promovido a segundo tenente, com 

remuneração de aproximadamente R$ 9 mil. 

Instituição PMDF 

Situação Concurso Autorizado 

Total de Vagas 204 

Remuneração Até R$ 9 mil 

Região DF 

Escolaridade  Superior 

Cargos Oficiais PM e Oficiais Policiais Militares Capelães 

Previsão do Edital 2° semestre de 2014 

Clique AQUI e confira a autorização 
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Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): A oferta será de 317 vagas, sendo 170 

imediatas e 147 para formar cadastro reserva de pessoal. 

A seleção para Papiloscopista Policial oferece 50 vagas para a carreira de Policial do 

Distrito Federal, destinando-se mais 107 vagas para cadastro de reserva. Já para Perito 

Médico Legista são oferecidas 20 vagas para a carreira de Polícia  do Distrito Federal, 

destinando-se mais 40 para cadastro de reserva. 

Já para delegado são 100 vagas e cadastro de reserva de 200%. De acordo com o último 

boletim estatístico divulgado pelo Ministério do Planejamento, o vencimento é de R$ 

13.368,68 e pode chegar a R$ 19.699, 82. 
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Secretaria da Criança: A oferta será de 200 vagas imediatas.  

Mais Detalhes 

O governo do Distrito Federal criou 2.845 cargos na carreira socioeducativa que deverão 

ser preenchidos por concurso público. A Lei Número  5.351, , que institui os cargos, foi 

aprovado pelo governador Agnelo de Queiroz e publicada no Diário Oficial do DF. Junto 

com a lei, foi publicada também a autorização para a realização de concurso para 

preencher 200 vagas na Carreira socioeducativa. 

De acordo com a publicação, os cargos de especialista e atendente exigirão formação 

superior, o de técnico, nível médio, já a escolaridade para o de auxiliar não foi informada. 

Com a criação dos novos cargos e a autorização do governador para a realização do 

concurso, uma nova seleção deve ser feita no decorrer do 2° semestre para a Secretaria 

de Estado da Criança. 

 

Instituição PCDF 

Situação Concurso Autorizado 

Total de Vagas 317 

Remuneração Até R$ 19.699,82 

Região DF 

Escolaridade  Superior 

Cargos 
Papiloscopista Policial,  Perito Médico Legista e Delegado de 
Polícia  

Previsão do Edital 2° semestre de 2014 

Clique AQUI e confira as autorizações 

Instituição Secretaria de Estado da Criança 

Situação Concurso Autorizado 

Total de Vagas 200 

Remuneração Até R$  8.008,47 a partir de 2015 

Região DF 

Escolaridade  Médio e Superior 

Cargos 

Especialista Socioeducativo, Atendente de 
Reintegração Socioeducativo, Técnico 
Socioeducativo e Auxiliar Socioeducativo 

Previsão do Edital 2° semestre de 2014 

Clique AQUI e confira a autorização 
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