
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

DIVISÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PRIVADA- DICOF/CGCSP/DIREX/PF
 

OFÍCIO Nº 10/2020/DICOF/CGCSP/DIREX/PF
 

Brasília,  6  de março  de 2020.

 
Aos(Às) Senhores(as)
Responsáveis pelas Escolas de Formação de Vigilantes
 
 
 
 
Assunto: Implantação do novo processo de turmas na Versão 25.0 do Sistema GESP.
 
 

Senhores responsáveis,
 
No próximo dia 20 de março de 2020 será implementado, na Versão 25.0 do Sistema

GESP, o processo eletrônico de turmas de formação, reciclagens, extensões e treinamentos
complementares de tiro.

O novo processo traz como principal novidade a inclusão dos documentos e cer dões
criminais dos alunos digitalizados na turma, dispensando o envido da documentação sica para a
conferência e homologação pelas DELESPs e CVs. 

Dentre as inovações, a aplicação disponibilizará a opção de inclusão individualizada de
alunos com possibilidade de importação de cadastro prévio em formato XML, com regulação
especificada nos documentos do sistema, disponível no menu Ajuda do GESP. Todavia, os documentos
digitalizados deverão ser inseridos aluno por aluno na turma.

A documentação completa de todos os alunos deverá ser digitalizada e carregada no
sistema GESP (arquivos de imagem com até 150KB e arquivos .pdf com até 1.5MB), por ocasião
da comunicação de início das turmas. Deverão ser carregados os seguintes documentos: RG, Cer dões
Criminais, Laudo de Exame de Saúde Física e Mental, Laudo de Exame Psicológico, foto do aluno etc.

Outras consultas eletrônicas foram implementadas, tais como: CPF, a regularidade da
situação eleitoral (quitação), da situação junto ao serviço militar (reservista) e pendências
criminais/judiciais. Caso a aplicação não consiga verificar a regularidade desses itens, a inclusão dos
dados pessoais e das Cer dões respec vas serão solicitadas automa camente, no momento da criação
da turma, ocasião em que a escola deverá incluir o documento faltante, bem como autorização da
DELESP/CV para matrícula de aluno com pendência criminal/judicial.

Na comunicação de conclusão deverão ser anexados, em item de menu específico, os
arquivos digitalizados contendo provas, diários de classe e lista de presença e eventual relatório de
ocorrências da turma.

Os documentos apresentados pelos vigilantes, conforme art. 79, IV, da Portaria nº
3.233/2012-DG/PF, deverão ser mantidos em arquivo, físico ou digital, pelo prazo ali estipulado, até que
sobrevenha alteração desse normativo.
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Outra novidade é a possibilidade de receber Notificações das DELESPs/CVs para correção
de irregularidades durante o andamento do processo de turma. As No ficações serão individualizadas
por aluno e a escola somente poderá alterar o cadastro ou os documentos dos alunos que constam na
Notificação. 

As escolas deverão dispensar especial atenção com relação à inclusão da foto do aluno,
já que é utilizada para a emissão da Carteira Nacional de Vigilante - CNV.

Os demais itens do processo permanecem inalterados.
Salienta-se a necessidade de adequação das escolas de formação em face ao grande

volume de documentos que necessitarão ser digitalizados para a inclusão do aluno em turmas cujo
início deverá ser comunicado a par r de 21 de março de 2020, conforme prazos definidos no art. 79, II,
da Portaria nº 3.233/2012-DG/PF.

Solicita-se ainda especial atenção aos prazos regulamentares preconizados na Portaria
3.233/2012 - DG/DPF.

Considerando ainda a necessidade de adequação do parque tecnológico por parte das
empresas, informo que será enviado via Sistema GESP um memorial de configuração padrão dos
computadores usados para a envio dos processos de turmas.

Diante disso, ressalta-se que não mais haverá envio de documentos sicos às
DELESPs/CVs, tendo em vista que o registro na CTPS foi dispensado, desde novembro/2019, em razão
de entendimento da Secretaria do Trabalho/Ministério da Economia, por intermédio da Nota Informa va
SEI nº 8.515/2019/ME; e o Cer ficado de Conclusão de curso passou a ser emi do eletronicamente
pelo sistema GESP, desde dezembro/2019.

 
Atenciosamente,

 
 
 

DENISE VARGAS TENÓRIO
Delegada de Polícia Federal

Chefe da DICOF/CGCSP/DIREX/PF
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE VARGAS TENORIO, Delegado(a) de Polícia
Federal, em 06/03/2020, às 15:38, 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_acesso_externo=0, informando o código verificador
14068545 e o código CRC 631779E3.

  
EQSW 103/104, Lote 01, Bloco A, Sudoeste,  Brasília/DF 

CEP 70670-350, Telefone:

Referência: Processo nº 08211.001184/2020-11 SEI nº 14068545
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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
Rosangela
Realce
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