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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

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

Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, Lapa de Baixo – São Paulo/SP    /   05038-090
Telefone: (11) 3538 5457   /   E-mail: delesp.srsp@dpf.gov.br

Ofício nº 10046/2016-DELESP/DREX/SR/PF/SP

São Paulo/SP, 26 de outubro de 2016

 
Assunto: Ofício- circular de ORIENTAÇÃO
Referência: ORIENTAÇÃO aos Centros de Formação de Vigilantes
 
 
 

Tendo em vista o volume de consultas acerca do tema e a fim de dirimir tais dúvidas e
uniformizar os procedimentos e assim, agilizar a prestação do serviço, esta DELESP/DREX/SR/PF/SP
esclarece que:

 
1. A declaração da situação do vigilante obtida na Página da Polícia Federal www.pf.gov.br

SUBSTITUI o respectivo Certificado 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 para obter declaração de formação/extensão/reciclagem.

 
2. Após a COMPLETA homologação da turma, os Centros de Formação podem digitalizar

os documentos dos alunos para manutenção em arquivo, sendo dispensável a guarda dos documentos
físicos digitalizados.

 
3. Os requerimentos de Homologação de Turmas deverão ser apresentados em duas vias

(para recibo), fazendo referência ao número de controle do processo no GESP, ao número identificador da
turma, e contendo a relação completa dos alunos que concluíram o curso (por ordem alfabética exatamente
como constar no GESP).

 
4. A documentação das turmas (caixas), que instruem os requerimentos de homologação de

turmas, DEVE ser da seguinte forma organizada:
a) Nos casos de Turmas de Formação de Vigilantes, uma das caixas deverá conter os

prontuários dos alunos e outra caixa as Carteiras de Trabalho-CTPS e Certificados de Formação, portanto,
serão DUAS caixas sempre que se tratar de turma de formação;

b) Nas demais turmas, de Extensão ou Reciclagem, os prontuários deverão ser organizados
em apenas uma caixa, ainda que para alguns dos alunos também sejam encaminhadas CTPSs;

c) Os prontuários dos alunos DEVERÃO estar organizados POR ORDEM ALFABÉTICA
(conforme a relação GESP), devidamente grampeados, com os documentos organizados nesta sequência: –
Atestados de Antecedentes Criminais; Laudo Médico, Laudo Psicológico, Carteira de Identidade, CPF,
Título de Eleitor, Reservista (se do sexo masculino), Quitação Eleitoral; Comprovante de Residência,
Certificado de Formação/Extensão Antecedente (se for o caso), Histórico Escolar comprovando no

http://www.pf.gov.br/
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mínimo ter concluído a 4ª série do ensino fundamental (para Formação de Vigilante exclusivamente);
Certidões Criminal de Execução da Justiça Estadual, do DEECRIM, de Distribuição da Justiça Estadual,
da Justiça Federal, da Justiça Militar da União e da Justiça Militar Estadual, e TODAS as provas;

d) As provas deverão estar DATADAS e assinadas pelo instrutor responsável pela
aplicação, acompanhadas de carimbo de identificação do instrutor no qual conste seu CPF (para agilizar a
verificação no GESP) e assinadas pelo aluno; e

e) Os Certificados, para homologação, também constarão da caixa de prontuário, separados
dos documentos dos alunos mas também organizados em ordem alfabética (conforme o GESP).

 
5. Quanto as provas e suas respectivas formatação é importante que CADA avaliação tenha

em seu cabeçalho a correta identificação da disciplina, utilizando-se do NOME OFICIAL da matéria,
nos termos do previsto no Anexo I da Portaria 3.233/2012-DG/PF, bem como os Centros de Formação
DEVERÃO observar atentamente o credenciamento necessário de cada instrutor para cada
disciplina (tal situação é fiscalizada automaticamente pelo GESP), portanto:

a) Nos Cursos de Formação de Vigilante serão apresentadas 15 avaliações, nos de
Reciclagem de Vigilantes 3 provas, nos Cursos de Extensão em Transporte de Valores e Extensão em
Escolta Armada, serão 4 provas, e nas respectivas Reciclagens 3 avaliações, na Extensão em Segurança
Pessoal Privada serão 5 provas, e na Reciclagem 4 avaliações, nas Extensões em Equipamentos Não Letais
I e II, será apenas 1 prova, contemplando as DUAS disciplinas respectivas, na Extensão em Segurança
para Grandes Eventos serão aplicadas 5 avaliações;

b) É possível que as provas teóricas sejam aplicadas e apresentadas em forma de gabarito
(na qual conste apenas a resposta do aluno), entretanto, para cada turma, além dos gabaritos de cada aluno
devidamente corrigidos e assinados pelos alunos e pelo instrutor, o Centro de Formação DEVERÁ
encaminhar o respectivo “espelho” da prova no qual constem as perguntas e as respostas consideradas
corretas; e 

c) Mister observar que as avaliações das disciplinas práticas (Educação Física, Defesa
Pessoal e Armamento e Tiro) e das disciplinas de Primeiros Socorros e Prevenção e Combate a
Incêndios NÃO SÃO TEÓRICAS, mas o instrutor DEVE avaliar os alunos e registrar tal avaliação que
será encaminhada com o prontuário dos alunos compondo o jogo de provas.

 
6. Tendo em vista tratar-se de PROCESSO HOMOLOGATÓRIO e, portanto, ao qual não se

aplica o artigo 200 da Portaria 3.233/2012-DG/PF, em caso falhas na apresentação da documentação
passíveis de correção, a TURMA será completamente devolvida ao Centro de Formação, com notificação
para complementar/corrigir a documentação faltante com a exata devolução prazo para reapresentação
considerando a data na qual apresentada a turma (ou seja, se o Centro de Formação apresentou uma
Turma de Formação de Vigilantes no 6º dia do seu prazo de homologação, em caso de devolução desta
turma, o Centro de Formação, quando retirar a notificação, terá os 4 dias faltantes para reapresentar a
turma saneando o quanto indicado), após tal prazo, caberá autuação pela não observância do prazo ou pela
apresentação incompleta/equívoca da documentação conforme o caso.

 
7. Caso o Centro de Formação encontre dificuldade para inclusão de aluno em Turma

(geralmente porque a Formação de tal aluno é antiga e não está atualizada no GESP) deverá apresentar o
“print” da tela que impede a inclusão do aluno (mantendo a turma em rascunho) acompanhado de cópias
autênticas dos documentos pessoais do aluno (RG, CPF, Comprov. Residência e Certificado) para correção
IMEDIATA por esta DELESP/SP.

 
8. Outrossim, tendo em vista que recentemente esta DELESP/SP identificou discrepâncias

nos credenciamentos de instrutores, especialmente quanto às disciplinas de Revisão e Atualização das
Disciplinas Básicas e Legislação Aplicada, e tendo em vista que os Centros de Formação precisam de
certo prazo para se adequar e reimprimir/reformular suas avaliações (formulários de provas), esta
DELESP/SP somente autuará os Centros de Formação, nestas específicas falhas, após 1º/02/2017.
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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 25/10/2016, às 13:56, 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 0541059 e
o código CRC 27B64B5B.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08512.300757/2016-16 SEI nº 0541059

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

