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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
DREX - DELEGACIA DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA

 
OFÍCIO Nº 28/2019/DELESP/DREX/SR/PF/SP

São Paulo/SP, 21 de janeiro de 2019.

 

Assunto: O�cio- circular de ORIENTAÇÃO

Referência: ORIENTAÇÃO aos Centros de Formação de Vigilantes

 

Após quase dois anos de constantes fiscalizações aos Centros de Formação da
circunscrição desta DELESP/DREX/SR/PF/SP durante a execução da Operação Controle, bem assim, em
razão do aprimoramento da análise dos dossiês das Turmas para Homologação, em virtude da verificação
de FALHAS e INCONSISTÊNCIAS insanáveis e insuperáveis, foi expedido o O�cio 27/2019-
DELESP/DREX/SR/PF/SP direcionado aos Centros de Formação de Vigilantes com a finalidade de
NORMATIZAR a FORMA de apresentação dos dossiês das turmas a fim de possibilitar a correta verificação
do cumprimento dos requisitos legais.

Desta feita, é o presente para esclarecer aos empresários REGRAS que deverão ser
observadas pelos CENTROS DE FORMAÇÃO que poderão impactar na ro�na das reciclagens:

1. A declaração da situação do vigilante ob�da na Página da Polícia Federal
www.pf.gov.br SUBSTITUI o respec�vo Cer�ficado de Conclusão de Curso (de
Formação, Reciclagem ou Extensão) caso o aluno não possua o original, sendo
desnecessário, portanto, o encaminhamento do vigilante a esta DELESP/SP para
obter declaração de formação/extensão/reciclagem;

2. As formações/reciclagens/extensões SOMENTE são válidas APÓS A DEVIDA
HOMOLOGAÇÃO o que pode ser conferido na página da Polícia Federal
www.pf.gov.br com a declaração da situação, ou seja, a empresa NÃO SE EXIME
da sua obrigação de manter seus vigilantes devidamente reciclados apenas ao
encaminhá-los aos Centros de Formação, devendo observar se EFETIVAMENTE o
curso frequentado pelo vigilante fora homologado;

3. Os Centros de Formação possuem PRAZO de 10 dias úteis após a conclusão do
curso para apresentação dos dossiês dos alunos para homologação por esta
DELESP/SP e, em regra, em ATÉ TRÊS DIAS esta delegacia processa todos os
documentos e efe�va a homologação, portanto, mister que seja observada a
necessária ANTECEDÊNCIA para encaminhamento dos vigilantes para
reciclagem, recomendando-se assim que as reciclagens sejam providências com
cerca de UM MÊS de antecedência ao vencimento pelo menos;

4. Os Laudos de EXAMES MÉDICOS são válidos por 90 dias, sendo possível o
aproveitamento para matrícula nos Centros de Formação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO, devendo, entretanto, neles constar APTO AO EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE VIGILANTE;

5. Ressalte-se que as EXTENSÕES assim como disposto expressamente na legislação
RECICLAM a FORMAÇÃO DE VIGILANTE, ou seja, o vigilante que cursar uma
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EXTENSÃO de Transporte de Valores, por exemplo, ao final, também terá sua
Formação reciclada (exceção às extensões de Armas Não-Letais I, Armas Não-
Letais II e Grandes Eventos, que não acarretam a reciclagem da formação);

6. Tendo em vista que RESTOU IDENTIFICADA a IMPOSSIBLIDADE MATERIAL de
REALIZAÇÃO do exame psicológico e INÍCIO das aulas nos Centros de Formação
NO MESMO DIA, esta DELESP/DREX/SR/PF/SP não homologará TURMAS nas
quais a realização do exame psicológico coincida com o primeiro dia de aula,
devendo a DATA do TESTE e de EXPEDIÇÃO do LAUDO ser ANTERIOR a data de
início da TURMA OBRIGATÓRIAMENTE, o que acarretará a necessidade das
empresas providenciarem os testes psicológicos de seu efe�vo antes de
encaminhá-los para reciclagem.

Outrossim, segue em anexo, para ciência, o O�cio 27/2019-DELESP/DREX/SR/PF/SP
encaminhado nesta data aos Centros de Formação cujo prazo para adequação de procedimentos é
1º/02/2019.

 

BRUNA RODRIGUES MENK
Delegada de Polícia Federal

Classe Especial - Matrícula 15.297
Chefe da DELESP/DREX/SR/DPF/SP

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por BRUNA RODRIGUES MENK, Delegado(a) de Polícia
Federal, em 21/01/2019, às 07:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9614176 e
o código CRC E1E642BA.

 
 
 

 R. Hugo D'Antola, 95 - 6º andar - Lapa de Baixo, - Bairro Lapa de Baixo 
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Referência: Processo nº 08512.000084/2019-31 SEI nº 9614176
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