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1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de 
Pernambuco publicou edital para a realização de concurso público para 
o cargo de Policial Penal.

BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos.

REMUNERAÇÃO INICIAL
R$ 3.900,00

REQUISITOS DE INGRESSO 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em 
qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Carteira Nacional de 
Habilitação, classificação B.

JORNADA DE TRABALHO
8 horas diárias ou 40 horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, 
em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 
– uma hora de trabalho, para três de descanso.
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2. VAGAS 

POLICIAL PENAL

Vagas para ampla 
concorrência

Vagas para 
candidatos com 

deficiência

Sexo masculino 175 10

Sexo feminino 14 1

TOTAL 200 vagas
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3. CONHECIMENTOS COBRADOS

CONHECIMENTOS BÁSICOS Nº DE QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

20
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

RACIOCÍNIO LÓGICO

ATUALIDADES PROVA DISCURSIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Nº DE QUESTÕES

DIREITO ADMINISTRATIVO

40

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

EXECUÇÃO PENAL

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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4. TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o cargo de Policial Penal elaborado 
com base no edital e nas estatísticas de incidência de questões por disciplinas. Por 
isso, é um curso focado no que realmente é cobrado em prova, ou seja, os assun-
tos dentro das disciplinas já estão organizados na ordem do que mais tem chance de 
cair na prova. 

Confira nossa análise sobre o que a banca CEBRASPE tem cobrado nos últimos anos:
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Legislação Estadual

Constituição do Estado de Pernambuco.
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Execução Penal

Lei de Execução Penal.
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5. ETAPAS

NÚMERO DE QUESTÕES

• 60 questões.

PONTUAÇÃO

• 75,00 pontos.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha com 5 alternativas (A,B,C,D,E) e apenas uma resposta 
correta. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

• A nota em cada questão das provas objetivas, feita com base nas 
marcações da folha de respostas, será igual a: 1,25 ponto, caso a 

resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial 
definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja mais de 

uma marcação.

CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO

• Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público 
o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

• obtiver nota inferior a 5,00 pontos na prova objetiva de 
Conhecimentos gerais;

• obtiver nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de 
Conhecimentos específicos;

• obtiver nota inferior a 37,50 pontos no conjunto das provas objetivas.

PROVA OBJETIVA
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TIPO TEXTUAL

• Dissertação. 

TEMÁTICA

• Atualidades, relacionado à segurança prisional nacional e direitos 
humanos. 

PONTUAÇÃO

• 25 pontos. 

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO

• NPD ≥ 12,5 pontos. 

NÚMERO DE LINHAS

• Até 30 linhas. 

TEMPO DE EXECUÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA

• 5 horas.

PROVA DISCURSIVA
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CARACTERÍSTICAS

• Os exames médicos compreenderão a avaliação clínica presencial 
e a análise dos exames laboratoriais e complementares e avaliações 

médicas especializadas.
• Serão aceitos exames laboratoriais e complementares realizados, no 

máximo, nos 180 dias anteriores à data de entrega dos exames. O 
teste antidrogas (toxicológico) deverá ter sido realizado até 90 dias 

anteriores à data de entrega dos exames.

EXAMES

• Sangue;
• Urina;
• Fezes;

• Antidrogas;
• Cardiológicos;

• Pulmonar;
• Oftalmológicos;

• Otorrinolaringológicos;
• Radiografia da coluna vertebral;

• Ecografia de abdome total;
• Psiquiátrico;

• Exame odontológico;

EXAMES MÉDICOS
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OBJETIVO

• Os exames de aptidão física visam avaliar a capacidade do candidato 
para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de 
atividades físicas para desempenhar as tarefas típicas do cargo.

PONTUAÇÃO

EXAME DE APTIDÃO FÍSICA

CRITÉRIOS

• A avaliação psicológica consistirá em um processo de avaliação 
objetivo e padronizado, das características cognitivas e de 

personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas 
científicas, destinadas a avaliar os requisitos os requisitos psicológicos 

que constituem o perfil profissional, de forma que permitam 
identificar sua aptidão psicológica para o serviço de Segurança 
Penitenciária, conforme a Lei Complementar nº 150/2009. Os 
requisitos psicológicos necessários ao cargo, que nortearão 
a avaliação psicológica, divididos em três dimensões, são: a) 

Personalidade; b) Raciocínio; c) Habilidades específicas: atenção 
concentrada/sustentada, atenção difusa/dividida, memória visual.

• Os requisitos psicológicos restritivos ao cargo são: agressividade 
inadequada e impulsividade exacerbada.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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DOCUMENTOS

• O candidato deverá apresentar, presencialmente, à SERES/PE, em 
momento definido em edital de con-vocação específico, os originais 
ou cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos, todos 

indispensáveis ao prosseguimento no certame: 
• I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da 

jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça 
Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça 
Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; d) 
da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os 

candidatos do sexo feminino; 
• II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; 

• III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/
município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; 

• IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município 
onde reside/residiu nos últimos cinco anos.

INVESTIGAÇÃO SOCIAL
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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDITAL

DATA DE 
INSCRIÇÃO • 05/01/2022 a 04/02/2022 

• https://www.cebraspe.org.br/concursos/SERES_PE_21

TAXA DE 
INSCRIÇÃO • R$ 180,00

NOTÍCIAS  
DO BLOG

• https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
concurso-policia-penal-pe-saiba-como-conquistar-
uma-das-200-vagas/

DATA DA 
PROVA • 10/04/2022
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CANAIS 
 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!

BONS ESTUDOS!




