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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Olá, caro amigo!
Hoje estudaremos mais uma lei importante para a sua prova de Legislação Especial! Vamos lá!?
Força! Bons estudos!

2- DECRETO-LEI 2.266 DE 1985
Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre a Lei nº 9.264/96 vamos primeiramente entender um pouco sobre
o Decreto-Lei 2.266 /85 e a sua relação com esta lei.
O Decreto-Lei 2.266 de 1985 instituiu a carreira da PC-DF que foi totalmente reorganizada pela Lei 9.264 de
1996. Não houve a revogação propriamente dita deste decreto-lei, mas a realidade é que a carreira da PCDF é agora regida pela Lei 9.264 de 1996.
Acredito que deste Decreto-Lei se aproveita apenas o que é definido pelo art. 6º. Vamos a leitura deste
dispositivo:
Art 6º Não haverá transferência nem ascensão funcional para a Carreira Policial Civil do Distrito
Federal.
No mais, todo o regramento da organização das carreiras componentes da Polícia Civil do Distrito Federal se
dá pela Lei. nº 9.264 de 1996, que iremos estudar a seguir.

3 - LEI Nº 9.264 DE 1996
Estudaremos na aula de hoje a lei que trata da organização das carreiras componentes da Polícia Civil do
Distrito Federal. Essa organização é muito semelhante àquela vista na Polícia Federal.
O conhecimento sobre as carreiras é muito importante para você, não só para passar no concurso, mas para
conhecer o cargo que você ocupará e breve. ☺
Nossa sistemática será a seguinte: analisaremos os dispositivos mais importantes da lei, um por um, e farei
os comentários pertinentes, chamando atenção para os aspectos mais importantes que poderão aparecer
na sua prova.
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Art. 1° A Carreira Policial Civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto-lei n° 2.266, de 12 de marco de
1985, fica desmembrada em Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e Carreira de Polícia Civil
do Distrito Federal.
Art. 2° A Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal é constituída do cargo de Delegado de Polícia.
Art. 3o A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é de nível superior e compõe-se dos cargos de Perito
Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente
Policial de Custódia.
Parágrafo único. O ingresso na Carreira referida no caput deste artigo ocorrerá sempre na terceira classe,
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigido o nível superior completo, em nível de
graduação, e observados os requisitos fixados na legislação pertinente.

Pela leitura do art. 1º você pode claramente perceber que a Lei nº 9.264/1996 dividiu a antiga Carreira
Policial Civil do DF em duas: Carreira de Delegado de Polícia do DF, e Carreira de Polícia Civil do DF.
Uma informação importante aqui é que a redação do art. 3o foi modificada em dezembro de 2014, mudando
o nome do cargo de Agente Penitenciário para Agente Policial de Custódia. Atenção aqui, ok? Isso pode surgir
na sua prova... ☺
Além disso, foi incluído o parágrafo único do art. 3o, e também o art. 3o-A.

Art. 3o-A. Os servidores ocupantes dos cargos de Agente Policial de Custódia passam a ter lotação e
exercício nas unidades que compõem a estrutura orgânica da Polícia Civil do Distrito Federal, mediante
designação de seu Diretor-Geral.
§ 1o Para os fins do disposto no caput, a apresentação dos servidores ao Diretor-Geral da Polícia Civil do
Distrito Federal deverá ocorrer no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de publicação
desta Lei.
§ 2o As atividades dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Policial de Custódia, no âmbito da Polícia
Civil do Distrito Federal, deverão estar relacionadas às atribuições daquele cargo público.
§ 3o No caso de servidores afastados ou licenciados, no momento da publicação desta Lei, por período
superior ao estabelecido no § 1o, as lotações serão alteradas automaticamente pela unidade administrativa
competente.
§ 4o O servidor de que trata o § 3o deverá, no momento de seu retorno à atividade, apresentar-se ao
Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal.

“Mas professor, o que é uma carreira?”. É muito importante que você compreenda bem esse conceito, e por
isso vou explicar com detalhes.
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CARREIRA → conjunto de classes de cargos de mesma profissão, natureza do trabalho ou
atividade, escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade inerentes a suas
atribuições;
CLASSE → divisão básica da carreira integrada por cargos de idêntica denominação,
atribuições, grau de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e
experiência para o desempenho das atribuições;

Uma carreira pode ser composta por um só cargo ou por mais de um. No caso das novas carreiras da PCDF,
portanto, temos a Carreira de Delegado de Polícia, que é composta apenas pelo cargo de Delegado, e a
Carreira Policial Civil, composta pelos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia,
Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente Policial de Custódia.
Apenas para ficar mais claro, e também para deixar você um pouco mais animado, reproduzi abaixo a tabela
de remuneração das Carreiras que compõem a Carreira Policial Civil do DF. Perceba que a Carreira é
escalonada em quatro classes diferentes.

LEI NO 12.804/2013

CARGO
PERITO CRIMINAL E PERITO MÉDICOLEGISTA

PAPILOSCOPISTA POLICIAL, ESCRIVÃO DE
POLÍCIA, AGENTE DE POLÍCIA E AGENTE
POLICIAL DE CUSTÓDIA

CLASSE
Especial
Primeira
Segunda
Terceira
Especial
Primeira
Segunda
Terceira

SUBSÍDIO
21.719,05
19.291,99
16.505,09
15.370,64
13.096,69
10.439,48
8.694,30
8.284,55

“Mas professor, como um policial passa de uma classe para outra?”. Veja bem, caro aluno, a própria lei
estabelece que deve haver um regulamento do Poder Executivo dispondo acerca dos requisitos e condições
para de progressão nos cargos.
É importante também que você saiba quais são as atribuições de cada um desses cargos, caro aluno. O
quadro-resumo abaixo traz as carreiras divididas em seus respectivos cargos e as atribuições.
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CARREIRAS QUE COMPÕEM A POLÍCIA CIVIL DO DF
CARREIRA
Carreira de
Delegado de
Polícia do DF

CARGO

ATRIBUIÇÕES

Delegado de Polícia

Atividades de nível superior, supervisão, planejamento,
coordenação e controle relacionados à atividadede policial.

Agente de Polícia

Escrivão de Polícia

Papiloscopista

Carreira de
Polícia Civil do DF
Perito MédicoLegista

Perito Criminal

Agente Policial de
Custódia

Atividades de nível superior envolvendo a execução da
segurança de autoridades, de bens, de serviços, ou áreas de
interesse da segurança pública e outras atividades especiais de
natureza sigilosa. São também atribuições do agente de polícia
as atuações envolvendo a execução de operações policiais com
vistas à apuração de atos e fatos que caracterizem infrações
penais.
Atividades de nível superior envolvendo supervisão e
fiscalização do cumprimento das formalidades necessárias aos
inquéritos policiais e demais serviços cartorários.
Atividades de nível superior envolvendo planejamento,
coordenação, supervisão, controle e execução de trabalhos
periciais papiloscópicos relativos ao levantamento, coleta,
análise, codificação, decodificação e pesquisa de padrões e
vestígios papilares; trabalhos periciais de prosopografia,
envelhecimento,
rejuvenescimento,
representação
e
reconstituição facial humana, no âmbito de sua competência,
bem como a realização de estudos e pesquisas técnicocientíficas, visando a identificação civil e criminal.
Atividades de nível superior, envolvendo necropsia, exame
clínico, de laboratório, radiológico e em instrumentos utilizados
na prática de infrações.

Atividades de nível superior, envolvendo realização de perícia
criminal em locais de crimes ou desastres, objetos, veículos,
documentos, moedas, mercadorias, produtos químicos, tóxicos,
exames balísticos, instrumentos utilizados na prática de
infrações, exames de DNA, bem como a realização de todas as
investigações necessárias à complementação dessas perícias,
para fins jurídicos-legais.

Atividades de nível superior envolvendo atendimento,
vigilância, custódia, escolta, revista pessoal e em objetos,
guarda, assistência e orientação de presos recolhidos nas
unidades da PCDF. Executar escoltas judiciais; escoltas de
presos em ambientes hospitalares e escolta de viaturas no
transporte de presos sob a responsabilidade da PCDF. Atuar na
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recaptura de foragidos da Justiça e no recambiamento de
presos de outros estados da federação.

Art. 4° As atuais classes dos cargos de que trata esta Lei ficam transformadas nas seguintes: segunda classe,
primeira classe e classe especial, na forma dos Anexos I e II.
Art. 5° O ingresso nos cargos das carreiras de que trata esta Lei dar-se-á sempre na 3a (terceira) classe,
mediante concurso público, exigido curso superior completo, observados os requisitos previstos na legislação
pertinente.

Vimos que cada carreira é dividia em quatro classes, não é mesmo? Você também já sabe que o ingresso em
cada um dos cargos é realizado por meio de concurso público. Hoje para o ingresso em qualquer dos cargos,
nas duas carreiras, exige-se que o candidato tenha nível superior.
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§ 1o O ingresso na Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público
de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se diploma de
Bacharel em Direito e, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato da
posse.
§ 2o Será exigido para o ingresso na Carreira de Perito Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal o diploma
de Física, Química, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Informática, Geologia,
Odontologia, Farmácia, Bioquímica, Mineralogia e Engenharia.
§ 3o Será exigido para o ingresso na Carreira de Perito Médico-Legista da Polícia Civil do Distrito Federal
o diploma de Medicina.

A Carreira de Delegado de Polícia, bem como os cargos de Perito Criminal e de Perito Médico-Legista,
exigem formações específicas dos candidatos.
O Delegado precisa ser formado em Direito. Atenção! Ele não precisa ser advogado, apenas bacharel em
Direito, ok? Além disso, desde 2014 é necessário também comprovar 3 anos de atividade jurídica ou policial.
Perceba que os §§ 2º e 3º não foram bem escritos do ponto de vista técnico, pois falam dos cargos de Perito
Criminal e Perito Médico-Legista como se cada cargo correspondesse a uma carreira diferente. Você já sabe
que os dois cargos, junto com outros, compõem a Carreira de Polícia Civil do DF.
Os concursos para Perito Criminal em geral trazem editais bastante detalhados, com vagas distribuídas entre
as formações mencionadas pelo §2º, de acordo com as necessidades da Polícia Civil no momento.
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FORMAÇÃO SUPERIOR – CARGOS DA POLÍCIA CIVIL DO DF
DELEGADO DE POLÍCIA
PERITO MÉDICO-LEGISTA

PERITO CRIMINAL

Diploma de bacharel em Direito e 3 anos de experiência
jurídica ou policial;
Diploma de Medicina;
Diploma de Física, Química, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis, Ciência da Computação, Informática, Geologia,
Odontologia, Farmácia, Bioquímica, Mineralogia e
Engenharia;

PAPILOSCOPISTA
AGENTE DE POLÍCIA
Curso superior completo.
ESCRIVÃO DE POLÍCIA
AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA

Art. 12. As carreiras de que trata esta Lei são consideradas típicas de Estado.

Este é o último dispositivo importante da nossa aula.
As Carreiras Típicas de Estado são aquelas que exercem atribuições relacionadas à expressão do Poder
Estatal, não possuindo, portanto, correspondência no setor privado. Integram o núcleo estratégico do
Estado, requerendo, por isso, maior capacitação e responsabilidade. Estão previstas no artigo 247 da
Constituição Federal e no artigo 4º, inciso III, da Lei nº 11.079, de 2004.
As carreiras consideradas típicas de Estado são as relacionadas às atividades de Fiscalização Agropecuária,
Tributária e de Relação de Trabalho, Arrecadação, Finanças e Controle, Gestão Pública, Segurança Pública,
Diplomacia, Advocacia Pública, Defensoria Pública, Regulação, Política Monetária, Planejamento e
Orçamento Federal, Magistratura e o Ministério Público.
Art. 12-A. O cargo de Diretor-Geral, nomeado pelo Governador do Distrito Federal, é privativo de
delegado de polícia do Distrito Federal integrante da classe especial.
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Este artigo foi incluído na lei em 2014. A partir de então o cargo de Diretor-Geral da PCDF somente pode ser
ocupado por Delegado que integre a classe especial.

Art. 12-B. A cessão dos integrantes das carreiras de que trata esta Lei somente será autorizada para:
I - Presidência da República e Vice-Presidência da República, para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança;
II - Ministério ou órgão equivalente, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
III - Tribunais Superiores, órgãos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região situados no Distrito Federal,
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
situados no Distrito Federal e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para o exercício de
cargo em comissão cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS-101.4 ou equivalente;
IV - órgãos do Ministério Público da União situados no Distrito Federal, para o exercício de cargo em
comissão cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS-101.4 ou equivalente;
V - órgãos do Tribunal de Contas da União situados no Distrito Federal e Tribunal de Contas do Distrito
Federal, para o exercício de cargo em comissão cuja remuneração seja igual ou superior à de cargo DAS101.4 ou equivalente;
VI - Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito Federal, para o exercício de cargo em comissão;
VII - Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança; e
VIII - demais órgãos da administração pública do Distrito Federal considerados estratégicos, a critério do
Governador do Distrito Federal, para o exercício de cargo em comissão cuja remuneração seja igual ou
superior à de cargo DAS-101.4 ou equivalente.

O art. 12-B foi incluído pela Lei n. 13.690/2018, regulamentando as regras que envolvem a PC-DF acerca das
possibilidades de cessão dos integrantes das diferentes carreiras.
Na realidade as possibilidades de cessão são bastante amplas, desde que o policial civil seja cedido para
exercer cargos em comissão ou funções de confiança. Quanto mais “importante” for o órgão, menos se exige
em relação a esse cargo ou função. Perceba, por exemplo, que, para ser cedido à Presidência, à VicePresidência da República ou a um Ministério, qualquer cargo ou função serve. Por outro lado, para ser cedido
a órgãos do Poder Judiciário no Distrito Federal, é preciso ocupar cargo em comissão cuja remuneração seja
igual ou superior à de cargo DAS-101.4 ou equivalente.
Além disso, é proibida a cessão de servidor que não tenha cumprido o estágio probatório, e é obrigatório o
ressarcimento ao órgão cedente do valor correspondente à remuneração do servidor cedido, salvo quando
a cessão ocorrer para órgão da União, Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito Federal, ou Secretaria
de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal.
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Por fim, a cessão à Presidência e Vice-Presidência da República, ao Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Segurança Pública, à Presidência do
Supremo Tribunal Federal, à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à
Governadoria e Vice-Governadoria do Distrito Federal, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz
Social do Distrito Federal e às unidades de inteligência da administração pública federal e distrital e dos
Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal é considerada de interesse policial civil, resguardados
todos os direitos e vantagens da carreira policial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegamos ao final da aula! Vimos uma pequena parte da matéria, entretanto, um assunto muito relevante
para a compreensão da disciplina como um todo.
Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas entrem em contato conosco. Estou disponível no fórum no Curso,
por e-mail e nas minhas redes sociais.
Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!
Paulo Guimarães
E-mail: professorpauloguimaraes@gmail.com
Instagram: @profpauloguimaraes
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QUESTÕES COMENTADAS

1. (Inédita) A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é composta pelos cargos de Delegado de
Polícia, Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia,
Papiloscopista Policial e Agente Penitenciário.
Certo
Errado

Comentários
A assertiva está errada.
Vimos na aula de hoje que a Polícia Civil do DF conta com duas carreiras: a Carreira de Delegado de Polícia
Civil do DF, composta apenas pelo cargo de Delegado de Polícia; e a Carreira de Polícia Civil do DF, composta
pelos demais cargos. Além disso, hoje não há mais Agente Penitenciário, e sim Agente Policial de Custódia.

2. (Inédita) O cargo de Perito Criminal faz parte da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal,
com atribuições relacionadas a atividades de nível superior envolvendo a realização de
perícia criminal em locais de crimes ou desastres, incluindo necropsia, exame clínico, de
laboratório, radiológico e em instrumentos utilizados na prática de infrações.
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Certo
Errado

Comentários
A assertiva está errada.
O Perito Criminal é o responsável pela realização de perícia em locais de crimes ou desastres, mas a
necropsia, o exame clínico, de laboratório, radiológico e em instrumentos utilizados na prática de infrações
são atribuições dos ocupantes do cargo de Perito Médico-Legista.

3. (Inédita) Os cargos componentes da Carreira de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e
da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal são compostos pelas seguintes classes: terceira
classe, segunda classe, primeira classe e classe especial.
Certo
Errado

Comentários
A assertiva está correta.
As divisões das classes de todos os cargos seguem a mesma lógica: o ingresso na carreira se dá na terceira
classe, e há ainda a segunda, primeira e uma classe especial, que representa o “topo” da carreira.
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4. (inédita) O ingresso nas carreiras que compõem a Polícia Civil do Distrito Federal deve ocorrer
por meio de concurso público, exigindo-se curso superior completo para qualquer dos cargos.
Certo
Errado

Comentários
A assertiva está correta.
Por muito tempo havia cargos de nível médio e de nível superior na Polícia Civil do DF, mas hoje todos os
cargos são de nível superior.

5. (Inédita) Na estrutura das carreiras que compõem a Polícia Civil do Distrito Federal está
prevista a exigência de bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
para que o candidato possa tomar posse no cargo de Delegado de Polícia.
Certo
Errado

Comentários
A assertiva está errada.
Atenção! O Delegado precisa ser bacharel em Direito, mas não precisa ser inscrito na OAB! Alguns cargos
exigem a inscrição, mas o de Delegado não é um deles. Além disso, lembre-se de que hoje o Delegado precisa
também comprovar pelo menos 3 anos de experiência jurídica ou policial.
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6. (Inédita) O candidato ao cargo de Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito
Federal precisa ser graduado em Medicina. Todavia, para ocupar o cargo de Perito Criminal
basta ter concluído qualquer curso superior.
Certo
Errado

Comentários
A assertiva está errada.
O cargo de Perito Criminal é de nível superior, assim como todos os componentes das carreiras da Polícia
Civil do DF, mas neste caso há restrição de formação: apenas podem ser Peritos Criminais os graduados em
Física, Química, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Informática, Geologia,
Odontologia, Farmácia, Bioquímica, Mineralogia e Engenharia.

7. (Inédita) As carreiras componentes da Polícia Civil do Distrito Federal exercem atividades de
grande relevância, e por isso todas são consideradas típicas de Estado.
Certo
Errado

Comentários
A assertiva está correta.
Todas as carreiras policiais são consideradas típicas de Estado. Essas carreiras são aquelas que exercem
atribuições relacionadas à expressão do Poder Estatal, não possuindo correspondência no setor privado.
Integram o núcleo estratégico do Estado, requerendo, por isso, maior capacitação e responsabilidade.

8. (PCDF – Agente de Polícia – 2013 – Cespe) Tanto o perito médico-legista quanto o agente e o
escrivão de polícia integram a carreira de Polícia Civil do DF.
Certo
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Errado

Comentários
A questão está correta.
De acordo com o art. 3o, a Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal fica reorganizada nos cargos de Perito
Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente
Policial de Custódia.

9. (PCDF – Escrivão de Polícia – 2013 – Cespe) As carreiras de delegado e escrivão de polícia do DF
são distintas, porém ambas são consideradas típicas de Estado.
Certo
Errado

Comentários
A assertiva está correta.
Existe, de acordo com a lei, a carreira de Delegado de Polícia Civil, e a carreira de Polícia Civil do Distrito
Federal. Esta última abrange os cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia,
Escrivão de Polícia e Agente Policial de Custódia. Ambas as carreiras, porém, são consideradas típicas de
Estado.
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LISTA DE QUESTÕES

1. (Inédita) A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é composta pelos cargos de Delegado de
Polícia, Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia,
Papiloscopista Policial e Agente Penitenciário.
Certo
Errado
2. (Inédita) O cargo de Perito Criminal faz parte da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal,
com atribuições relacionadas a atividades de nível superior envolvendo a realização de
perícia criminal em locais de crimes ou desastres, incluindo necropsia, exame clínico, de
laboratório, radiológico e em instrumentos utilizados na prática de infrações.
Certo
Errado
3. (Inédita) Os cargos componentes da Carreira de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e
da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal são compostos pelas seguintes classes: terceira
classe, segunda classe, primeira classe e classe especial.
Certo
Errado
4. (inédita) O ingresso nas carreiras que compõem a Polícia Civil do Distrito Federal deve ocorrer
por meio de concurso público, exigindo-se curso superior completo para qualquer dos cargos.
Certo
Errado
5. (Inédita) Na estrutura das carreiras que compõem a Polícia Civil do Distrito Federal está
prevista a exigência de bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
para que o candidato possa tomar posse no cargo de Delegado de Polícia.
.
20
1
Legislação Específica p/ PC-DF (Agente) Com Videoaulas - 2019
www.estrategiaconcursos.com.br

00000000000 - DEMO

Lucas Guimarães, Marcos Girão, Paulo Guimarães, Thais Poliana Teixeira Ribeiro de Assunção
Aula 00
0

Certo
Errado
6. (Inédita) O candidato ao cargo de Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito
Federal precisa ser graduado em Medicina. Todavia, para ocupar o cargo de Perito Criminal
basta ter concluído qualquer curso superior.
Certo
Errado
7. (Inédita) As carreiras componentes da Polícia Civil do Distrito Federal exercem atividades de
grande relevância, e por isso todas são consideradas típicas de Estado.
0
Certo
Errado
8. (PCDF – Agente de Polícia – 2013 – Cespe) Tanto o perito médico-legista quanto o agente e o
escrivão de polícia integram a carreira de Polícia Civil do DF.
Certo
Errado
9. (PCDF – Escrivão de Polícia – 2013 – Cespe) As carreiras de delegado e escrivão de polícia do DF
são distintas, porém ambas são consideradas típicas de Estado.
Certo
Errado

GABARITO
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1.
2.
3.
4.
5.

ERRADO
ERRADO
CERTO
CERTO
ERRADO

6.
7.
8.
9.

ERRADO
CERTO
CERTO
CERTO
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RESUMO

CARREIRA → conjunto de classes de cargos de mesma profissão, natureza do trabalho ou
atividade, escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade inerentes a suas
atribuições;
CLASSE → divisão básica da carreira integrada por cargos de idêntica denominação,
atribuições, grau de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e
experiência para o desempenho das atribuições;

LEI NO 12.804/2013

CARGO
PERITO CRIMINAL E PERITO MÉDICOLEGISTA

PAPILOSCOPISTA POLICIAL, ESCRIVÃO DE
POLÍCIA, AGENTE DE POLÍCIA E AGENTE
POLICIAL DE CUSTÓDIA

CLASSE
Especial
Primeira
Segunda
Terceira
Especial
Primeira
Segunda
Terceira

SUBSÍDIO
21.719,05
19.291,99
16.505,09
15.370,64
13.096,69
10.439,48
8.694,30
8.284,55

CARREIRAS QUE COMPÕEM A POLÍCIA CIVIL DO DF
CARREIRA
Carreira de
Delegado de
Polícia do DF

Carreira de
Polícia Civil do DF

CARGO

ATRIBUIÇÕES

Delegado de Polícia

Atividades de nível superior, supervisão, planejamento,
coordenação e controle relacionados à atividadede policial.

Agente de Polícia

Atividades de nível superior envolvendo a execução da
segurança de autoridades, de bens, de serviços, ou áreas de
interesse da segurança pública e outras atividades especiais de
natureza sigilosa. São também atribuições do agente de polícia
as atuações envolvendo a execução de operações policiais com
vistas à apuração de atos e fatos que caracterizem infrações
penais.
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Escrivão de Polícia

Papiloscopista

Perito MédicoLegista

Perito Criminal

Agente Policial de
Custódia

Atividades de nível superior envolvendo supervisão e
fiscalização do cumprimento das formalidades necessárias aos
inquéritos policiais e demais serviços cartorários.
Atividades de nível superior envolvendo planejamento,
coordenação, supervisão, controle e execução de trabalhos
periciais papiloscópicos relativos ao levantamento, coleta,
análise, codificação, decodificação e pesquisa de padrões e
vestígios papilares; trabalhos periciais de prosopografia,
envelhecimento,
rejuvenescimento,
representação
e
reconstituição facial humana, no âmbito de sua competência,
bem como a realização de estudos e pesquisas técnicocientíficas, visando a identificação civil e criminal.
Atividades de nível superior, envolvendo necropsia, exame
clínico, de laboratório, radiológico e em instrumentos utilizados
na prática de infrações.

Atividades de nível superior, envolvendo realização de perícia
criminal em locais de crimes ou desastres, objetos, veículos,
documentos, moedas, mercadorias, produtos químicos, tóxicos,
exames balísticos, instrumentos utilizados na prática de
infrações, exames de DNA, bem como a realização de todas as
investigações necessárias à complementação dessas perícias,
para fins jurídicos-legais.

Atividades de nível superior envolvendo atendimento,
vigilância, custódia, escolta, revista pessoal e em objetos,
guarda, assistência e orientação de presos recolhidos nas
unidades da PCDF. Executar escoltas judiciais; escoltas de
presos em ambientes hospitalares e escolta de viaturas no
transporte de presos sob a responsabilidade da PCDF. Atuar na
recaptura de foragidos da Justiça e no recambiamento de
presos de outros estados da federação.

FORMAÇÃO SUPERIOR – CARGOS DA POLÍCIA CIVIL DO DF
DELEGADO DE POLÍCIA
PERITO MÉDICO-LEGISTA

PERITO CRIMINAL

Diploma de bacharel em Direito e 3 anos de experiência
jurídica ou policial;
Diploma de Medicina;
Diploma de Física, Química, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis, Ciência da Computação, Informática, Geologia,
Odontologia, Farmácia, Bioquímica, Mineralogia e
Engenharia;
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PAPILOSCOPISTA
AGENTE DE POLÍCIA
Curso superior completo.
ESCRIVÃO DE POLÍCIA
AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA
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