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RESOLUÇÃO Nº  001/2014-ADPF  

 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELOS 

INCISOS IX e XXIII DO ARTIGO 58 DO ESTATUTO DA 

ADPF. 

 

Considerando a necessidade de aprimorar a execução do Termo de Cooperação Técnica 

e Científica celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e a Associação Nacional dos 

Delegados de Polícia Federal; 

Considerando ainda a necessidade de se estabelecer critérios mais justos e consentâneos 

com as exigências do CESPE/UnB para a atuação dos delegados nos eventos promovidos por àquele 

Centro de Seleção;  

Considerando, por fim, a imperiosa necessidade de se dotar a Gerência do Termo de 

Cooperação nesta ADPF de condições de trabalho mais confortáveis e transparentes na busca da 

satisfação de todos, RESOLVE: 

Art. 1º. Esta resolução estabelece critérios para a escolha de associados a serem 

indicados para prestar assessoria de segurança aos eventos promovidos pelo CESPE/UnB. 

Art. 2º. A seleção ocorrerá mediante estabelecimento de lista rotativa de associados, 

conforme as seguintes premissas: 

I     – O interessado deverá ser Delegado de Polícia Federal aposentado e associado à 

ADPF; 

II – Os interessados deverão encaminhar e-mail convenio-cespe@adpf.org.br  

manifestando a intenção de participar da lista rotativa de seleção e, em caso de se encontrar aposentado 

por invalidez, deve essa condição ser  informada; 

III – Em 06 de março de 2014 será formada lista única mediante sorteio realizado na 

sede da Associação Nacional, transmitida pela internet na Rede ADPF; 

IV – Em 07 de março de 2014 será aberto prazo de 05 (cinco) dias para eventuais 

recursos/impugnações; 

V – Em 13 de março de 2014 será publicada a lista geral contendo nome, cidade de 

residência, telefone e e-mail do associado; 
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VI – A partir das 00h00m de 06 de março de 2014, eventuais interessados que não 

compuseram a lista inicial poderão ingressar ocupando a última posição da lista definitiva a ser 

publicada em 13 de março de 2014, conforme prioridade cronológica no recebimento através do e-mail  

convenio-cespe@adpf.org.br; 

VII – Diante da solicitação do CESPE, serão consultados prioritariamente os associados 

que residam na localidade onde será realizado o concurso, conforme a ordem estabelecida na lista 

geral; 

VIII – Esgotada a disponibilidade de interessados que residam na localidade do 

concurso, o critério será a ordem estabelecida na lista geral, independente da cidade de residência do 

associado, salvo expressa manifestação do CESPE solicitando a colaboração de associado de outra 

localidade; 

IX – O associado que aceitar o convite passará a ocupar o último lugar da lista rotativa; 

X – O associado consultado poderá recusar a indicação para trabalhar em determinado 

concurso, mantendo a posição atual na lista rotativa, salvo o disposto nos incisos XIII e XIV deste 

artigo; 

XI – A consulta será feita pelo e-mail cadastrado e o prazo de resposta será de 03 (três) 

dias; 

XII – O resultado de todas as seleções e a lista rotativa atualizada serão publicados no 

site da ADPF; 

XIII – O associado que, consultado, recusar a indicação por 03 (três) vezes consecutivas 

será deslocado para o final da lista; 

XIV – O associado que, consultado, recusar a indicação por 05 (cinco) vezes 

consecutivas será retirado da lista, dependendo de nova solicitação para ingresso; 

XV – Somente deverão participar dos eventos objeto do Termo de Cooperação os 

associados que gozem de boas condições de saúde física e mental, e não estejam aposentados por 

invalidez; 

XVI - Para efeito de observância das disposições previstas neste artigo, a Gerência do 

Termo de Cooperação providenciará arquivo com o registro de todas as comunicações, solicitações e 

respostas realizadas.  

Art. 3º. Logo que receber o pedido do CESPE/UnB para indicação de associados para 

participação em eventos, a Gerência do Termo de Cooperação providenciará a escolha dos associados. 
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Art. 4º - Para fins desta Resolução é vedado aos Delegados o uso do Emblema do 

Departamento de Polícia Federal nos eventos, devendo os prepostos identificar-se exclusivamente com 

o Emblema da ADPF. 

Parágrafo único. Os Delegados escolhidos como colaboradores nos eventos de que trata 

esta Resolução não deverão guardar nem tampouco se responsabilizar pela guarda de armas de 

eventuais participantes de concursos realizados pelo CESPE/UnB. 

Art. 5º. Todas as reclamações sobre a execução do Termo de Cooperação de que trata a 

presente Resolução deverão ser endereçadas à Gerência do mesmo nesta ADPF para apreciação da 

Presidência. 

Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva da ADPF.  

Art. 7º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

 Brasília/DF,  09 de janeiro de 2014.  

 

Marcos Leôncio Sousa Ribeiro 

Presidente 


