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

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2022
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 -  
ADAPTAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - CANDIDATOS PCD’S

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 demais disposições atinentes
à matéria, e considerando os termos da Lei 4.949/2012 e do Ofício n°0223/2022 do Ministério Público do Distrito
Federal, 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 o subitem 6.2 do Edital de Abertura 001/2022, passando a conter a seguinte redação:
6.2  A pessoa  com deficiência  participará  do  Concurso  Público  em igualdade  de  condições  com os  demais
candidatos no que se refere: ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao
local de aplicação das provas, nas condições de realização dos testes físicos e do curso de formação, e às notas
mínimas  exigidas,  de  acordo  com  o  previsto  no  presente  Edital,  podendo  caso  necessitar,  solicitar  a
adaptação especial do teste de avaliação física.

Art.  2º Fica  RETIFICADO o  subitem 14.2.5  do Edital  de  Abertura  001/2022,  passando a  conter  a  seguinte
redação:
14.2.5 Quando da convocação dos candidatos com deficiência para a realização do TAF, será publicado edital
com indicação de todos os critérios para a solicitação da adaptação especial para realização do teste de
aptidão física, devendo o candidato enviar o laudo médico que justifique a adaptação. As solicitações de
adaptação  especial  serão  analisadas  por  equipe  multidisciplinar,  conforme  dispõe  o  Decreto  Federal  nº
9.508/2018, com redação dada pelo Decreto Federal nº 9.546/18.

Art. 3º Fica REABERTO o período para solicitação de inscrição no período das 09h00min do dia 16/05/2022
às 12h00min do dia 20/05/2022.

Art. 4° Fica  REABERTO o período para envio de  Laudo Médico e da comprovação de hipossuficiente no
período das 09h00min do dia 16/05/2022 às 23h59min do dia 20/05/2022.

Art. 5° Fica REABERTO o período para o pagamento da taxa de inscrição no período das 09h00min do dia
16/05/2022 às 20h00min do dia 20/05/2022.

Art. 6º Fica prorrogada a data de Divulgação do Deferimento das Inscrições na data provável de 27/05/2022.

Art. 7º Fica prorrogada a data de Recurso contra o Deferimento das Inscrições no período das 00h00 do dia
30/05/2022 até as 23h59 do dia 06/06/2022.

Art. 8º  Fica prorrogada  a data de Divulgação do Edital de Horário e Local da Prova na data provável de
18/06/2022.

Brasília/DF, 16 de maio de 2022.
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