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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL 

 
EDITAL No 94, DE 23 DE ABRIL DE 2018 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPMP-4 E QPMP-7 

MUDANÇA DE DATA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS 
 
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 1o da Portaria PMDF no 670 de 3 de 
junho de 2009 e em conformidade com o disposto na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, TORNA PÚBLICA 
a alteração da data de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público de admissão ao Curso de 
Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do 
Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos - QPMP-4 e do Quadro de Praças Policiais Militares 
Especialistas Corneteiros - QPMP-7 para provimento de vagas existentes; e retifica o Edital no 22/DGP - PMDF, de 24 de 
janeiro de 2018; conforme as disposições a seguir relacionadas. 
1 As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no turno da tarde e com a duração de 5 (cinco) horas, nas seguintes 
datas prováveis: 
a) para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos - QPMP- 4: 30 de junho de 2018 
(sábado); e 
b) para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7: 1o de julho de 2018 
(domingo). 
2 Os locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br, na data provável de 20 de junho de 2018. 
3 Face a mudança ocorrida na data prevista para a aplicação das provas objetivas e discursivas, as seguintes alterações 
ficam estabelecidas: 
3.1 Novo período para as inscrições ao concurso público ocorrerá entre 8h (oito horas) do dia 24 de abril de 2018 e 22h 
(vinte e duas horas) do dia 10 de maio de 2018. 
3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 11 de maio de 2018. 
3.3 Os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 24 e 27 de abril de 2018, conforme 
procedimentos descritos no item 5 do Edital Normativo no 22/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018. 
3.4 A listagem preliminar contendo o resultado da apreciação dos novos pedidos de isenção de taxa de inscrição será 
divulgada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br na data provável de 30 de abril de 2018, permanecendo o 
prazo recursal de 3 (três) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar. 
3.5 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar dos novos pedidos de isenção da taxa de inscrição, 
a CAC-IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 9 de maio de 2018, a 
listagem contendo o resultado final dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição. 
3.6 Os pedidos para atendimento especial deverão ser protocolados na CAC-IADES, impreterivelmente até o dia 11 de 
maio de 2018, permanecendo o prazo recursal de 3 (três) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar. 
3.7 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar dos novos pedidos de atendimento especial, a CAC-
IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 25 de maio de 2018, a listagem 
contendo o resultado final dos atendimentos especiais concedidos. 
4 O ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS do Edital Normativo 
no 22/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, fica alterado conforme a seguir: 
"1 PROVÁVEIS DATAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS E ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
1.1 30/06/2018      - Aplicação da etapa de exames de habilidades e conhecimentos - provas objetivas e discursivas do 
                 concurso público para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas     
                 Músicos - QPMP-4: 30 de junho de 2018 (sábado). 
1.2 01/07/2018      - Aplicação da etapa de exames de habilidades e conhecimentos - provas objetivas e discursivas do 
                 concurso público para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas     
                 Corneteiros - QPMP-7: 1o de julho de 2018 (domingo). 
1.3 31/08/2018      - Divulgação da relação de candidatos convocados para a avaliação da prova discursiva. 
1.3 14 a 21/11/2018   - Realização da etapa de testes de aptidão física. 
1.4 23 a 27/11/2018   - Entrega da documentação relativa a sindicância da vida pregressa e investigação social. 
1.5 17 a 20/01/2019   - Realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 
1.6 09/03/2019      - Realização da etapa de avaliação psicológica. 
1.7 18 e 19/05/2019   - Realização da etapa de prova prática instrumental. 
1.8 20 a 22/05/2019   - Entrega da documentação relativa a prova de títulos. 
2 MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
2.1 Os resultados preliminares e finais de cada etapa serão tornados públicos por intermédio do Diário Oficial do Distrito 
Federal e publicados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na página de acompanhamento do certame. 
2.2 Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão publicados, única e exclusivamente, no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br, na página de acompanhamento do certame, no dia 1o de julho de 2018, após as 21h (vinte e uma 
horas). 
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2.3 Todas as publicações feitas no Diário Oficial do Distrito Federal também disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br, na página de acompanhamento do certame. As publicações serão feitas após 14 (catorze) horas, 
no mesmo dia de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. 
2.4 Das prováveis datas de divulgação dos resultados: 
2.4.1 01/07/2018, após 21h  - Gabaritos preliminares das provas objetivas. 
2.4.2 10/08/2018         - Gabaritos finais das provas objetivas. 
2.4.3 10/08/2018         - Resultado preliminar da prova objetiva. 
2.4.4 31/08/2018         - Resultado final da prova objetiva. 
2.4.5 06/09/2018        - Resultado preliminar da prova discursiva. 
2.4.6 05/10/2018         - Resultado final da prova discursiva. 
2.4.7 07/12/2018        - Resultado preliminar da etapa de testes de aptidão física. 
2.4.8 02/01/2019         - Resultado final da etapa de testes de aptidão física. 
2.4.9 01/02/2019        - Resultado preliminar da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 
2.4.10 22/02/2019        - Resultado final da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 
2.4.11 03/04/2019        - Resultado preliminar da etapa de avaliação psicológica. 
2.4.12 10/05/2019        - Resultado final da etapa de avaliação psicológica. 
2.4.13 24/05/2019        - Resultado preliminar da etapa de prova prática instrumental. 
2.4.14 24/05/2019        - Resultado preliminar da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social. 
2.4.15 31/05/2019        - Resultado preliminar da etapa de prova de títulos. 
2.4.16 08/07/2019        - Resultado final da etapa de prova prática instrumental. 
2.4.17 08/07/2019        - Resultado final da etapa de prova de títulos. 
2.4.18 08/07/2019        - Resultado final da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social. 
2.4.19 02/08/2019        - Resultado preliminar do concurso público. 
2.4.20 21/08/2019        - Resultado final do concurso público". 
5 Em virtude das modificações ocorridas no Edital Normativo, o candidato que não tiver mais interesse em participar do 
certame e que já tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição, poderá solicitar a devolução do valor pago até o dia 3 de 
maio de 2018. Para tanto, o candidato poderá solicitar a devolução desta taxa encaminhando e-mail para cac@iades.com.br 
informando os dados completos da sua conta bancária para o ressarcimento, que ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos 
contados a partir da data de solicitação. 
 

MARCELO HELBERTH DE SOUZA 


