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Concurso Público ABIN 2010

A ABIN informa que a continuidade do concurso público destinado ao provimento de vagas de 
50 cargos de Oficial Técnico de Inteligência e 30 cargos de Agente Técnico de Inteligência, 
objeto  do  Edital  nº  001  –  ABIN,  de  2  de  setembro  de  2010,  depende de  autorização  do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. De acordo com o disposto na Portaria MP nº 
39, de 25 de março de 2011, a Agência depende de autorização específica da Ministra de 
Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  para  realizar  o  Curso  de  Formação  em 
Inteligência, terceira etapa do certame, bem como para prover os cargos de Oficial Técnico de 
Inteligência e Agente Técnico de Inteligência. 

Desde março de 2011, a ABIN tem concentrado esforços no sentido de realizar o curso de 
formação e nomear os aprovados em 2011. Em 1º de março, por meio do Ofício nº 193 – DGP/
SPOA/ABIN,  a  Agência  enviou  Nota  Técnica  à  Secretária  de  Gestão  do  Ministério  do 
Planejamento, Orçamento e Gestão expondo diferentes argumentos para justificar a nomeação 
a partir de 1º de julho de 2011 dos aprovados.

Em 29 de março, após a edição da Portaria MP nº 39/2011, o Diretor Geral, o Secretário de 
Planejamento, Orçamento e Administração e um membro da Comissão do Concurso Público da 
ABIN reuniram-se com a Secretária de Gestão do ministério para reiterar a necessidade de 
pessoal técnico na Agência e solicitar autorização para dar continuidade ao certame. 

Desde  então,  os  contatos com a Secretaria  de  Gestão  do  ministério  têm sido  sucessivos, 
porém  ainda  não  há  posição  formal  sobre  o  prosseguimento  do  certame,  situação  que 
impossibilita a definição de um novo cronograma.

A convocação para o curso de formação, quando autorizada, será realizada com a necessária 
antecedência, permitindo que os candidatos se organizem em tempo hábil. Recomenda-se que 
os  aprovados  acompanhem  os  atos  e  comunicados  relativos  ao  concurso  na  página  do 
CESPE/UnB ou no site da ABIN na internet.
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