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Assunto: Ofício- circular de ORIENTAÇÃO 

Referência: ORIENTAÇÃO aos Centros de Formação de Vigilantes 

  

Tendo em vista o volume de irregularidades constatadas durante a 

fiscalização na Operação CONTROLE deste Núcleo de Operações da 

DELESP/DREX/SR/PF/SP, realizada nos dias 03 e 04/11/2016, especialmente 

quanto registro e controle de presença dos alunos, a fim de evitar falhas e garantir que 

não sejam lançados ACIs equivocadamente e garantir efetivo controle e fiscalização 

esta DELESP/DREX/SR/PF/SP determina que as relações de presença/controles 

de frequência dos alunos, para TODOS os cursos, deverão conter em seu 

cabeçalho as seguintes informações: 

TIPO de Curso (Formação, Reciclagem, Extensão, etc.); 

Número da TURMA do controle do GESP; 

DATA e HORÁRIO da aula; 

NOME DA DISCIPLINA nos exatos termos da legislação (Anexo I da 

Portaria 3.233/2012, alterado pela Portaria nº 3.258/2013-DG/PF); 

AULA a que se refere nos exatos termos da Grade Curricular do 

Anexo I da Portaria 3.233/2012, alterado pela Portaria nº 3.258/2013-DG/PF (por 

exemplo, no Curso de Formação de Vigilantes, na disciplina de NOÇÕES DE 

SEGURANÇA PRIVADA, são previstas 8h/aula, divididas em 4 aulas, e, portanto, 

quando o instrutor for lecionar o, contudo referente à aula 3 - identificar direitos e 

deveres do vigilante, processo de apuração de suas condutas e infrações 

administrativas que pode vir a praticar em nome da empresa - deverá constar como 

AULA 3).; e 

NOME e CPF do INSTRUTOR da disciplina que está ministrando a 

respectiva aula. 

Bem assim, de referida relação de presença/controle de frequência 

também deverá constar RELAÇÃO NOMINAL dos alunos matriculados naquela 

turma, com campo para assinatura do aluno ao lado de seu nome, observando que nos 

casos de reposição de aula de aluno faltoso, será possível a inclusão MANUAL do 



nome do aluno que está assistindo aula em caráter de reposição, acrescentando a 

informação da turma na qual inscrito ao lado do nome. 

Ainda, ao final, referida relação de presença deverá ser chancelada 

pelo instrutor que ministrou a respectiva aula, com sua assinatura, o que o 

responsabilizará por eventuais discrepâncias. 

Desta feita, como tal adaptação é bastante simples e de fácil 

implementação vez os Cursos de Formação terão PRAZO ATÉ 1º/01/2017 para 

adequarem seus controles de frequência a tais termos sob pena de serem autuados por 

dificultar a fiscalização e/ou deixar de aplicar a grade curricular, ou promover a 

avaliação final de candidato sem comprovação de frequência, conforme o caso e a 

falta. 

Atenciosamente, 

BRUNA RODRIGUES MENK 

Delegada de Polícia Federal 

1.ª Classe - Matrícula 15.297 

Chefe da DELESP/DREX/SR/DPF/SP 

 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNA RODRIGUES MENK, Delegado (a) de Polícia 
Federal, em 13/12/2016, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no 
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_aces
so_externo=0, informando o código verificador 1023882 e o código CRC DB47E398. 

 
 

 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 
08512.301406/2016-14 

SEI nº 1023882 
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