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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
DIREÇÃO-GERAL 

 

EDITAL Nº 4/2021/CONCURSO PRF 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO 
FEDERAL 

  

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso das 
competências conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, na Portaria 
SE/MJSP nº 1.429, de 3 de novembro de 2020, e no Despacho SE/MJSP nº 2/2021, e 
considerando as disposições constitucionais e o contido na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, na Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, na Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 
2006, na Lei nº 12.775, de 28 de dezembro de 2012, no Decreto nº 9.739, de 28 de março 
de 2019, no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, na Portaria SEDGG/ME nº 
25.412 de 23 de dezembro de 2020, na Portaria Normativa PRF nº 9, de 7 de janeiro de 
2021, e na Portaria SEDGG/ME nº 410, de 11 de janeiro de 2021, torna público o novo 
cronograma de atividades do concurso para o provimento de vagas no cargo de Policial 
Rodoviário Federal, Padrão I da Terceira Classe, regido pelo Edital nº 1/2021/CONCURSO 
PRF, de 18 de janeiro de 2021, e suas alterações. 

ANEXO I 
CRONOGRAMA PREVISTO 

 

Atividade Data prevista* 

Divulgação do edital de locais e horário das provas 
objetivas/discursivas e data prevista para o link de consulta aos 
locais 

30/4/2021 

Realização das provas objetiva e discursiva 9/5/2021 

Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva e do 
padrão preliminar de respostas da prova discursiva 

11/5/2021 

Período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial 
preliminar da prova objetiva e a favor do gabarito e contra o padrão 
de respostas da prova discursiva 

12 e 13/5/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 
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Atividade Data prevista* 

Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de 
resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de 
respostas da prova discursiva 

28/5/2021 

Período para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório na prova discursiva 

31/5 e 1º/6/2021 

Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e de 
convocação para o exame de aptidão física, para o preenchimento 
da FIP, para o envio de documentos para matrícula no curso de 
formação e para a avaliação psicológica 

14/6/2021 

Período para o envio de documentos necessários à matrícula no 
Curso de Formação Policial (CFP)  

15 a 21/6/2021 

Período para o preenchimento da FIP 15 a 21/6/2021 

Realização do exame de aptidão física 19 e 20/6/2021 

Realização da avaliação psicológica 27/6/2021 

Divulgação do edital de resultado provisório no exame de aptidão 
física, no preenchimento da FIP, na análise dos documentos 
necessários à matrícula no CFP e na avaliação psicológica 

7/7/2021 

Período para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório no exame de aptidão física, no preenchimento da FIP e 
na análise dos documentos para matrícula no CFP  

8 e 9/7/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final no exame de aptidão física, 
no preenchimento da FIP, na análise dos documentos necessários à 
matrícula no CFP e na avaliação psicológica e de convocação para a 
avaliação médica, a avaliação biopsicossocial, a avaliação de títulos 
e o procedimento de heteroidentificação 

21/7/2021 

Período para envio da documentação para a avaliação de títulos 22 e 23/7/2021 

Período para envio dos exames laboratoriais 22/7 a 2/8/2021 

Realização do procedimento de heteroidentificação da condição 
de candidato negro 

31/7 e 1º/8/2021 

Realização da avaliação biopsicossocial 8/8/2021 

Realização da avaliação médica 31/7 e 1º/8/2021 

Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação de saúde, 
na avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos 

11/8/2021 

Período para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório na avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos 

12 e 13/8/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Disponibilização do parecer da junta médica (avaliação médica) 12 a 17/8/2021 



 

3 
 

Atividade Data prevista* 

Período para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório na avaliação de saúde 

16 e 17/8/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final na avaliação de saúde 
(exames laboratoriais e avaliação médica), na avaliação 
biopsicossocial e na avaliação de títulos, de resultado provisório no 
procedimento de heteroidentificação e de convocação para o 
desempate de notas 

25/8/2021 

Período para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório no procedimento de heteroidentificação  

26 e 27/8/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Período para a entrega da documentação para o desempate de 
notas 

26 e 27/8/2021 

Divulgação do edital de resultado final no procedimento de 
heteroidentificação e de resultado provisório no desempate de 
notas 

3/9/2021 

Período para a interposição de recursos contra o resultado 
provisório no desempate de notas 

6 a 8/9/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final no desempate de notas, de 
resultado final na primeira etapa do concurso e de convocação para 
a matrícula no curso de formação 

14/9/2021 

CFP – 1ª TURMA 

Matrícula – 1ª convocação 15 e 16/9/2021 

Divulgação da convocação para matrícula no CFP em 2ª chamada 20/9/2021 

Matrícula – 2ª convocação 21 e 22/9/2021 

Apresentação na UniPRF para o curso de formação 24/9/2021 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e 
conveniência da Polícia Rodoviária Federal e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente 
comunicada por meio de edital. 
** As demais datas referentes ao Curso de Formação Policial serão informadas por meio dos editais a serem 
publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_21. 
 
 

EDUARDO AGGIO DE SÁ  


