
SINCLAPOL
SINDICATO DAS CLASSES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 81.502.346/0001-90

ANTEPROJETO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

Altera  a  estrutura  dos  cargos  que  compõe  a

carreira da Polícia Civil do Paraná, o sistema de

promoções  e  progressões  e  dispões  sobre

outras providências.

Art. 1º Esta lei dispõe sobre reestruturação, promoções, progressões, funções e atribuições

que compõem a carreira da Polícia Civil do Paraná e dá outras providências.

Art. 2º Acrescenta ao artigo 13º a LC 14/82 os seguintes parágrafos:

§ 1º. Os cargos integrantes da carreira policial civil possuem atividades técnico científicas de

nível superior, devido à complexidade de suas atribuições, sendo seu ingresso realizado

mediante  concurso  de  provas  e  títulos,  exigido  curso  superior  completo  em  nível  de

graduação em qualquer área de conhecimento, reconhecido pelo MEC;

§ 2º. Os integrantes da carreira policial civil detêm funções exclusivas de estado;

§ 3º. As atribuições e as exigências para o ingresso nos cargos da carreira policial civil são

as constantes dos perfis profissiográficos dos anexos I, II, III, e IV, desta Lei Complementar.

Art. 3º Altera o art. 40º da LC 14/82, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art. 40º A promoção consiste na mudança de classe em que esteja posicionado o servidor

para a classe imediatamente superior.

§ 1º. A promoção dos integrantes da carreira policial civil se dará da seguinte forma:

I - Da quarta para terceira classe, com cinco anos de efetivo exercício na referida classe;

II - Da terceira para segunda classe, com cinco anos de efetivo exercício na referida classe;

III  -  Da segunda para primeira  classe,  com cinco anos de efetivo  exercício  na referida

classe;
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IV  -  Da primeira  para classe  especial,  com cinco  anos de efetivo  exercício  na referida

classe;

§ 2º. São requisitos para promoção nos cargos da carreira policial civil:

I - Exercício ininterrupto do cargo; (promoção retroativa)

II - Avaliação de desempenho satisfatória;

III - Conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento;

IV  –  Não ter  sido  condenado,  com trânsito  em julgado,  em processo  administrativo  ou

criminal, no período aquisitivo à promoção.

§ 2º. Em caso de condenação, com trânsito em julgado, fica suspenso o prazo de contagem

do interstício, voltando-se a contagem quando do cumprimento da pena.

§ 4º. Os cursos de aproveitamento serão ministrados pela escola superior de polícia civil, e

serão regulados por decreto.

§ 5º. A inércia da administração pública em promover os cursos de aperfeiçoamento, não é

fato impeditivo da promoção do servidor.

§ 6º.  Interrompido o exercício,  a contagem do interstício  começará a correr  a partir  do

retorno do servidor à atividade.

§ 7º. O reenquadramento dos integrantes da carreira policial civil será feito pelo órgão de

recursos  humanos do  departamento da polícia  civil  e  será  aplicada aos aposentados e

pensionistas, conforme anexo V da presente lei.

Art. 41º. Revogado.

Art. 42º. Revogado.

Art. 43º. Revogado.

Art. 44º. Revogado.

Art. 45º. Revogado.

Art. 46º. Revogado.
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Art. 47º. Revogado.

Art. 4º. Insere o artigo 40A na LC 14/82, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art. 40A. O servidor policial civil terá direito a progressão funcional na carreira:

I – De três em três anos de efetivo exercício, até que se atinja o final da carreira, conforme

anexo V; 

§ 1º.  O reenquadramento dos integrantes da carreira policial civil será feito pelo órgão de

recursos humanos do Departamento da Polícia Civil  e será aplicada aos aposentados e

pensionistas, conforme anexo V da presente lei.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Fica criada a classe especial do cargo de Delegado de Polícia, conforme anexo V da

presente lei complementar:

I - Os atuais integrantes da 1ª classe do cargo de Delegado de Polícia passam a integrar a

classe especial;

II - Os atuais integrantes da 2ª classe do cargo de Delegado de Polícia passam a integrar a 1 ª

classe;

III - Os atuais integrantes da 3ª classe do cargo de Delegado de Polícia passam a integrar a 2 ª

classe;

IV - Os atuais integrantes da 4ª classe do cargo de Delegado de Polícia passam a integrar a 3 ª

classe;

§ 1º. O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores de pensão, com os mesmos

direitos, prerrogativas e vantagens, inclusive previdenciárias.

Art. 7º.  Fica extinta a 5º classe do cargo de Investigador de Polícia, sendo criada a classe

especial, conforme anexo V da presente lei complementar:

I - Os atuais integrantes da 1ª classe do cargo de Investigador de Polícia passam a integrar a

classe especial;
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II - Os atuais integrantes da 2ª classe do cargo de Investigador de Polícia passam a integrar a

1ª classe;

III - Os atuais integrantes da 3ª classe do cargo de Investigador de Polícia passam a integrar a

2ª classe;

IV - Os atuais integrantes da 4ª classe do cargo de Investigador de Polícia passam a integrar a

3ª classe;

V - Os atuais integrantes da 5ª classe do cargo de Investigador de Polícia passam a integrar a

4ª classe;

§ 1º. O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores de pensão, com os mesmos

direitos, prerrogativas e vantagens, inclusive previdenciárias.

Art. 8º. Fica criada a classe especial do cargo de Escrivão de Polícia, conforme anexo V da

presente lei complementar:

I - Os atuais integrantes da 1ª classe do cargo de Escrivão de Polícia passam a integrar a

classe especial;

II - Os atuais integrantes da 2ª classe do cargo de Escrivão de Polícia passam a integrar a 1 ª

classe;

III - Os atuais integrantes da 3ª classe do cargo de Escrivão de Polícia passam a integrar a 2 ª

classe;

IV - Os atuais integrantes da 4ª classe do cargo de Escrivão de Polícia passam a integrar a 3 ª

classe;

§ 1º. O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores de pensão, com os mesmos

direitos, prerrogativas e vantagens, inclusive previdenciárias.

Art. 9º. Fica criada a classe especial do cargo de Papiloscopista Policial, conforme anexo V da

presente lei complementar:
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I - Os atuais integrantes da 1ª classe do cargo de Papiloscopista Policial passam a integrar a

classe especial;

II - Os atuais integrantes da 2ª classe do cargo de Papiloscopista Policial passam a integrar a 1

ª classe;

III - Os atuais integrantes da 3ª classe do cargo de Papiloscopista Policial passam a integrar a

2 ª classe;

IV - Os atuais integrantes da 4ª classe do cargo de Papiloscopista Policial passam a integrar a

3 ª classe;

§ 1º. O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores de pensão, com os mesmos

direitos, prerrogativas e vantagens, inclusive previdenciárias.

Art. 10º. Fica extinto o cargo de Agente de Operações Policiais, devendo os atuais servidores

serem aproveitados na forma do art. 41, § 3º, da Constituição Federal.

§ 1º. O disposto neste artigo alcançará os inativos e geradores de pensão, com os mesmos

direitos, prerrogativas e vantagens, inclusive previdenciárias.

Art. 11º. Ao servidor policial civil que passar à inatividade será adotado o termo VETERANO,

em quaisquer de suas implicações, reservando o uso do termo inativo, para fins de dispositivos

legais e afins.

Art. 12º. A partir da promulgação da presente lei, fica estabelecido um prazo de 180 (cento e

oitenta) dias visando a conclusão dos trabalhos e estudos de modernização das atribuições da

carreira  policial  civil,  eventual  aglutinação  de  cargos  e  adequação  remuneratória  dela

decorrentes.

Art. 13º. Esta lei entra em vigor no ato de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

1. ATRIBUIÇÕES TÉCNICO CIENTÍFICAS DE NÍVEL SUPERIOR

No longínquo ano de 1998 era aprovada a Lei Complementar nº 84/98, que alterou

o Estatuto  da Polícia  Civil  do  Paraná,  passando  a  exigir  como requisito  para  ingresso  na

carreira a graduação de nível superior. 

Desde  então,  os  integrantes  das  carreiras  da  Polícia  Civil  esperam  pelo

estabelecimento  da  política  salarial  compatível  às  atribuições,  complexidade  técnica  e

escolaridade de nível superior.

A despeito da complexidade técnica, peculiaridades e riscos das carreiras policiais

civis, no Estado do Paraná se evidencia uma situação ímpar de desprestígio e ausência de

reconhecimento: não há remuneração compatível com as atividades de Polícia Judiciária e pior,

no âmbito da própria Secretaria de Segurança há situações complemente absurdas em que

um policial penal de nível médio, encerre atinga o ápice de sua carreira percebendo subsídio

46,85% maior que um policial civil de nível superior:

Policial Penal – nível médio, em final de carreira: R$ 17.821,01

X

Policial Civil – nível superior, em final de carreira – R$ 12.135,77.

As  discrepâncias  não  param  por  aí.  Novamente  no  âmbito  da  Secretaria  de

Segurança Pública, os analistas de atividades de trânsito do DETRAN tem vencimentos entre

R$ 9.909,86 a R$ 14.468,08. Tais profissionais percebem remuneração justa e compatível com

o nível  escolar  de investidura.  Contudo,  nada justifica,  absolutamente nada justifica  que

policiais  civis que  exercem  atividades  igualmente  complexas,  mas  acrescidos  de

insalubridade,  periculosidade  e  dedicação  exclusiva recebam  entre  R$  6.755,70  a  R$

12.135,77 – ou seja, para o Governo do Estado o risco a saúde a integridade dos policiais civis

nada valem.
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Não  se  conhece  em  qualquer  outra  unidade  da  Federação  ou  na  União  uma

estrutura salaria tão esdruxula quanto no Estado do Paraná.

Ainda,  fosse pouco,  os  policiais  civis  tem suas atividades reguladas por  regras

disciplinares muito mais rígidas que qualquer outra carreira no âmbito do Estado do Paraná,

regras essas que impõe condicionantes inclusive na vida privada dos servidores, algo que não

se vê nas demais forças policiais estaduais.

Conforme sabido, a criminalidade se organiza e se aperfeiçoa diariamente e exige

dos policiais civis igual agilidade e preparo técnico. Vide as modalidades de golpes à luz do

atual  estágio  de desenvolvimento tecnológico  que exigiram rápida adaptação dos policiais.

Mas,  como já  dito,  nada  disso  é  levado  em conta  na política  remuneratória  ofertada  pelo

Governo do Estado.

Os  policias  civis  esperam  a  24  anos  pelo  estabelecimento  de  remuneração

compatível com as atribuições do cargo e nível educacional de investidura. 

Portanto,  é necessário que os policiais  civis  estejam extremamente capacitados

tecnicamente  em  várias  áreas  do  conhecimento,  afim  de  que  possa  desvendar  as  mais

diversas e inovadoras modalidades criminosas.

Além disso, a readequação salarial afastaria o desânimo da categoria, seja porque

esta, pelos exemplos dados, não vê motivação para o constante e necessário aperfeiçoamento,

seja porque não se vislumbra solução para a absurda realidade da política salarial da Polícia

Civil no Estado do Paraná.

2. MORALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÕES.

Com a proposta apresentada, encerramos um dos maiores gargalos da instituição:

um sistema de promoção perverso, pelos seguintes motivos:

 é carregado de subjetividade, impedindo que o o bom profissional planeje sua carreira,

pois nunca sabe quando será promovido;

 Nosso sistema de promoção é uma  fábrica de privilégios, onde o apadrinhado leva

vantagem,  e  o  que  trabalha  efetivamente  na  rua,  atendendo  à  população  e

solucionando crimes é completamente desprezado;
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 Não temos um sistema objetivo de promoções – nas listas tríplices é comum o que tem

menos qualificação e pontos ser promovido a despeito do melhor qualificado;

 O ápice da carreira será atingido em 35 anos, quando na PRF, PF, Policia Penal do

Estado do Paraná isso ocorre próximo dos 20 anos de carreira;

 A subjetividade  faz  que  surjam casos  gritantes,  como policiais  atingirem o topo da

carreira,  com apenas 8  anos  de serviço,  o  que manterá  uma vaga no último nível

fechada e impedido que outro colega a acesse por 27 anos;

 É comum policiais desistirem de atingir as últimas graduações e se aposentarem, dadas

as incertezas do atual regime de promoções;

 O rigor  do regime disciplinar que são submetidos os policiais civis leva a situações

absurdas e injustas: uma briga de vizinhos pode levar (como efetivamente já levou em

diversos casos), a policiais civis deixarem de ser promovidos;

 Na imensa maioria das vezes, os policiais civis que respondem a ações penais são

absolvidos, mas são obrigados a suportar durante a carreira uma absurda antecipação

de pena que não se verifica em qualquer outra carreira policial,  ou seja,  sem culpa

formada, o policial fica impedido de concorrer à promoção;

Outro  fator  importante,  diante  da  exigência  de  qualificação  profissional  para

promoção,  se  consiga  manter  os  servidores  capacitados  e  atualizados  com  as  melhores

técnicas  de  enfrentamento  à  criminalidade,  determinando  o  estabelecimento  de  calendário

permanente  para  Escola  Superior  de  Polícia  Civil  -  ESPC,  o  qual  funcione  em  caráter

permanente,  mantendo  a  referência  de  seu  projeto  pedagógico,  isento  de  variações

decorrentes da troca de gestão ou Governo.

Desta  feita,  é  necessário  mudar  o  sistema  de  promoções  trazendo  mais

objetividade e segurança jurídica tanto para os servidores quanto para o Estado, evitando os

recorrentes  questionamentos  judiciais  que  travam  o  sistema,  ao  passo  que  fomentem  a

autoestima dos Policiais  Civis  que se sentirão muito mais  valorizados com um sistema de

promoções com previsibilidade, objetividade e segurança.
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3. EFETIVIDADE E ISONOMIA DO SISTEMA DE PROGRESSÕES.

Outra  mudança  que  se  faz  necessária,  e  que  é  causadora  de  elevado

descontentamentos dos servidores policiais civis, pois o sistema de progressões na carreira é

mera figura ilustrativa, porque poucos são os que chegam ao final da carreira, e muitos os que

abandonam antes de conseguir chegar ao fim. Isso se dá, porque as pessoas já entram na

polícia com mais de 30 anos, em sua maioria, e antes de completarem os trinta e cinco anos na

carreira já podem se aposentar, e pelo fato de o trabalho ser de alto “stress”,  preferem se

aposentar antes de chegar ao topo da carreira.

Outro fator  injusto que precisa ser resolvido,  é o que se verifica na carreira de

delegados, os quais contam com oito níveis de progressão, enquanto a base da Polícia Civil

tem onze níveis, sem que haja qualquer justificativa plausível para tal distinção.

Logo, é necessário necessária a mudança no sistema de progressões, para que

todos  possam  progredir  de  forma  isonômica,  conforme  sua  dedicação  e  qualificação  à

instituição policial civil.

4. CARREIRA TÍPICA DE ESTADO.

Necessário se faz, o estabelecimento da carreira policial civil como sendo uma

carreira  típica de Estado.  Isso decorre  da natureza jurídica e atribuições especiais  que os

servidores da Polícia Civil mantém com o Poder Executivo, sendo um dos sustentáculos deste

Poder, especialmente por se constituir de uma categoria que não tem direito a greve, é braço

armado do Estado e das poucas que detém parcela do monopólio do uso da força. 

5. CRIAÇÃO DA CLASSE ESPECIAL.

A criação de uma classe especial para a carreira policial civil é também uma antiga

demanda da categoria, valorização o policial que se esforçou e alcançou o topo da carreira,

trazendo mais um estímulo para este permaneça no desempenho de suas atividades. Cabe

ressaltar  que,  as  demais  polícias  judiciárias  do  país  possuem  esse  sistema  com  classe

especial.
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Além disso, o Estado do Paraná, é o único que possui uma classe a mais para o

cargo de Investigador de Polícia. Nas demais unidades da federação todos os cargos possuem

isonomia  de  classes  no  sistema  de  promoções,  sendo  essa  uma  demanda  histórica  dos

investigadores que há anos esperam pela correção desta injustiça.

Portanto, a extinção da 5ª classe de Investigador de Polícia e a criação de uma

classe especial, já preparam as bases para uma unificação dos cargos que poderá entrar em

pauta no futuro.

6. PORQUE A CLASSE POLICIAL REJEITOU A UNIFICAÇÃO DE CARGOS.

A classe policial civil rejeitou a proposta apresentada pelo Excelentíssimo Senhor

Delegado Geral, por acreditar que não é o momento oportuno para se realizar uma mudança

dessa magnitude, que mexeria tanto com o dia a dia dos servidores como na organização das

unidades policiais. 
Para  que  tal  mudança  ocorra,  será  necessário  preparar  a  instituição  para  a

mudança, e não mudar primeiro para depois criar as condições, fazendo com que a Polícia Civil

incorresse em queda de rendimento e consequente diminuição na qualidade da prestação dos

serviços, pois os servidores estariam aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. 
O que se esta em jogo é a qualidade do atendimento prestado à população. Uma

mudança  açodada,  desrespeitando  as  aptidões  e  atribuições  dos  atuais  servidores,  sem

definição de calendário de qualificação, revelariam um agir amador e despreocupado com o

contribuinte paranaense.

Sem contar que  estamos próximos de uma padronização de cargos dentro da

polícia judiciária, a ser promovida pelo Ministério da Justiça. Assim, não há razões para o que

Estado se antecipe sem que conheça as balizas a serem impostas pelo Executivo Federal no

âmbito da Lei Orgânica das Policias Civis e novas atribuições do novo Código de Processo

Penal que se encontram em fase final de tramitação no Legislativo Federal.

7. ECONOMIA GERADA COM EXTINÇÃO DE CARGOS.

A presente proposição traz a extinção do cargo de Agente de Operações Policiais.

Como isso, haverá um economia de 19 (dezenove) milhões de reais, que já está sendo
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 aproveitada para diminuir o impacto financeiro gerado pela adoção da tabela de remuneração

do Anexo V.

Esta  medida,  também  já  é  uma  preparação  para  uma  possível  unificação  dos

cargos da carreira policial civil, sendo que, com este anteprojeto, já serão estabelecidas bases

necessárias para uma possível unificação de cargos, em tempo oportuno. 

Curitiba, em 23 de maio de 2022.

VALQUÍRIA GIL TISQUE

Presidente do Sinclapol
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Delegado de Polícia

CARGO: Delegado de Polícia CARGA HORÁRIA: Na forma legislação vigente

FUNÇÃO: Delegado de Polícia JORNADA: Na forma legislação vigente

ABREVIATURA: DPC CBO: 2423-05

COMPLEXIDADE/ESCOLARIDADE EXIGIDA

Bacharelado em Direito e 2 (dois) anos de atividade jurídica ou policial.

PECULIARIDADE

1. Irregularidade dos horários de trabalho, sujeitos a plantões noturnos e chamados a qualquer hora.

2. Identificação funcional através do porte do conjunto documental.

3. Uso de esforço físico.

4. Manejo de armas e equipamentos com destreza.

5. Atuação em equipe sob supervisão ocasional.

6. Exposição a situações de risco e insalubridade.

EXIGÊNCIA PARA O INGRESSO

1. Existência de vaga no cargo e na classe de ingresso.

2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.

3. Conhecimentos de informática, em nível de usuário.

4. Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior, em situação regular no Departamento de Trânsito
(DETRAN).

5. Comprovação de conduta ilibada na vida pública e privada.

6. Possuir idade mínima de vinte e um anos.

7. Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da lei.

8. Condições plenas de saúde física e mental.

9. Observação das competências pessoais definidas para o cargo/função, conforme quadro abaixo.

10. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função, contempladas no edital de
regulamentação do concurso público.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

COMUM A TODOS OS POLICIAIS CIVIS

1. Participar na apuração das infrações penais, na execução dos atos de polícia judiciária e na administração
das unidades policiais civis na esfera de suas atribuições específicas;

2. Efetuar prisões nos termos da lei e dos regulamentos;

3. Zelar pela integridade física e moral dos presos;

4. Zelar pela manutenção da ordem pública, preservação da vida e do patrimônio, observância das leis, dos
bons costumes, contribuindo para a tranqüilidade social;

5. Usar a arma individual ou outras armas e equipamento à sua disposição, somente em situação de estado de
necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito;

6. Zelar pelos bens, equipamentos e instalações públicas;

1



ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Delegado de Polícia

7. Atender e tratar pessoas com urbanidade e respeito;

8. Dispor legalmente do poder estatal do uso da força.

SUMÁRIA

1. Presidem com exclusividade as atividades de Polícia Judiciária;

2. Dirigem e coordenam as atividades de repressão às infrações penais para restabelecer a ordem e segurança
individual e coletiva;

3. Administram atividades de interesse da segurança pública;

4. Expedem documentos públicos e administram recursos humanos e materiais.

DETALHAMENTO DA FUNÇÃO

1. Coordenar,  supervisionar  e  fiscalizar  as  atividades  administrativas  da  unidade  policial,  envolvendo  entre
outras pessoal, transporte e comunicação;

2. Planejar,  coordenar  e  dirigir  as  atividades  policiais  e  de  segurança  na  área  de  atuação  da  Delegacia,
objetivando a detecção de focos de criminalidade para adoção das providências repressivas penais de sua
alçada;

3. Assegurar o cumprimento das normas regulamentares no que tange a procedimentos processuais, prazos,
documentos, registros, livros e arquivos, da unidade policial;

4. Promover entendimentos com organismos públicos e privados, entidades representativas da comunidade,
sociais,  econômicas,  religiosas,  filantrópicas,  assistenciais  e  outras  sediadas  na  área  de  atuação  da
Delegacia, com vistas ao desenvolvimento, programação ou coordenação de esforços tendentes a execução
da ordem, paz e tranquilidade comunitárias;

5. Atender, com solicitude e atenção, as partes ou pessoas que tenham interesse a tratar na Delegacia, quando
as  providências  a  tomar  sejam  de  sua  competência,  promovendo  o  encaminhamento  e  solução  dos
problemas suscitados;

6. Promover reuniões periódicas com todos os servidores em serviço na unidade,  para instruí-los quanto a
métodos de atuação policial, quanto a melhor maneira de desempenho policial;

7. Programar-se  pelas  necessidades  de  pessoal  e  material  da  Delegacia,  solicitando,  com antecipação,  as
providências que se imponham ao atendimento.

8. Promover a regularidade dos assuntos de pessoal  de sua subordinação,  propondo escalas de férias,  de
serviço, encaminhando pedidos de licença, conferindo elogios, aferindo conceitos para efeitos de promoção e
tomando as providências regulamentares e outras para as quais for competente;

9. Manter  atualizados  os  levantamentos  sobre  a  incidência  criminal  na  área  de  atuação  da  Delegacia,
promovendo a coleta, o arquivamento e a difusão, às unidades instrumentais e de assessoramento, utilizáveis
para  o  planejamento  de  ações  e  operações  específicas,  conforme  orientação  das  unidades  superiores
divisionais e de planejamento policial;

10. Contribuir  concretamente  através  da  propositura  de  soluções  ou  sugestões  de  transformação  de
procedimentos,  para  a permanente evolução e constante aperfeiçoamento  dos serviços policiais  que lhe
estão diretamente afetos;

11. Despachar  registros  de  ocorrências,  petições,  requerimentos,  determinando  as  providências  cabíveis,
velando pelo cumprimento e conclusão das medidas determinadas ou solicitadas;

12. Comunicar à Corregedoria Geral da Polícia Civil  as reclamações sobre atos cometidos pelas autoridades
policiais, seus agentes e auxiliares sob suas ordens;

13. Propor ao Chefe imediato a movimentação de servidores entre as unidades policiais,  atendida sempre a
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Delegado de Polícia

conveniência do serviço e devidamente fundamentada a solicitação;

14. Cumprir e fazer cumprir as escalas de serviço e convocações extraordinárias, providenciando, quando de sua
competência as medidas corretivas ou comunicando ao seu superior hierárquico quaisquer distorções ou
irregularidades que não puder de própria, serem sanadas; 

15. Encaminhar à Assessoria de Imprensa súmulas completas com os dados de interesse policial e público dos
fatos criminosos que tenham ocorrido na respectiva área de ação e foram objeto de investigação ou inquérito
policial, ressalvado o sigilo das investigações;

16. Elaborar a escala de serviço das equipes, grupos ou plantões das autoridades policiais,  seus agentes e
auxiliares, para os turnos regulamentares;

17. Encaminhar regularmente os Boletins de Freqüência e Estatísticos, e nos prazos prazo‚ pré-determinados
pelas unidades competentes;

18. Resolver pela instauração ou não de inquéritos, através de despachos fundamentados, bem como elaboração
de termos circunstanciados e boletins de ocorrência circunstanciados, representando, se for o caso, elas
medidas cautelares previstas em lei;

19. Nomear peritos e escrivães ad hoc, tomando-lhes por termo o compromisso legal, de acordo com a legislação
em vigor;

20. Dirigir e orientar, quando as circunstâncias investigatórias exigirem, as diligências externas com agentes e
auxiliares da autoridade policial, na elucidação de crimes ou contravenções;

21. Solicitar o apoio da Delegacia Especializada ou de outras unidades para complementação investigatória;

22. Prestar as informações solicitadas pelo Poder Judiciário;

23. Determinar, a movimentação protocolar da correspondência, autos e outros papéis recebidos e expedidos
pela unidade policial;

24. Manter  atualizados  os  registros  patrimoniais  dos  bens  e  documentos  que  se  encontram  sob  sua
responsabilidade;

25. Proceder  vistorias nos estabelecimentos sujeitos à fiscalização da Polícia  Civil,  nos limites da legislação
vigente;

26. Exercer  todas  as  atribuições  de  autoridade  policial  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  processual,
regulamentar e administrativa vigentes;

27. Fiscalizar, supletivamente, na área territorial de sua circunscrição, o pagamento e recolhimento das taxas
devidas ao Funrespol;

28. Zelar pela conservação das instalações externas e internas da unidade policial, comunicando, ao superior
hierárquico,  as  irregularidades,  bem como  providenciando  os  serviços  de  reparos  necessários  às  boas
condições de funcionamento, de segurança, higiene e limpeza;

29. Desempenhar outras tarefas compatíveis com a função e determinadas pelo superior hierárquico.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

1. Discrição;

2. Conhecimento e interpretação da lei;

3. Boa apresentação;

4. Bom senso;

5. Decisões rápidas;
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Delegado de Polícia

6. Ética profissional.

7. Equilíbrio emocional;

8. Perspicácia;

9. Raciocínio lógico;

10. Disciplina e respeito;

11. Criatividade;

12. Domínio da língua portuguesa;

13. Perseverança;

14. Liderança;

15. Vocação profissional;

16. Resistência psicológica;

17. Persuasão, capacidade de síntese, análise e improvisação;

18. Coragem;

19. Conhecimentos gerais;

20. Urbanidade;

21. Senso de orientação espacial;

22. Flexibilidade e versatilidade;

23. Respeito às diferenças.

24. Maturidade, autocontrole e equilíbrio emocional;

25. Capacidade de observação, descrição e registro;

26. Capacidade de análise;

27. Expressão gráfica;

28. Proatividade;

29. Capacidade de negociação, mediação e administração de conflitos;

30. Assertividade;

31. Habilidade de comunicação;

32. Organização e capacidade gerencial;

33. Capacidade de cooperação e trabalho em equipe e ética nas relações interpessoais.
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Escrivão de Polícia

CARGO: Escrivão de Polícia CARGA HORÁRIA: Na forma legislação vigente

FUNÇÃO: Escrivão de Polícia JORNADA: Na forma legislação vigente

ABREVIATURA: EPC CBO: 3514-20

COMPLEXIDADE/ESCOLARIDADE EXIGIDA

Superior completo em qualquer área de graduação.

PECULIARIDADE

1. Irregularidade dos horários de trabalho, sujeitos a plantões noturnos e chamados a qualquer hora.

2. Identificação funcional através do porte do conjunto documental.

3. Uso de esforço físico.

4. Manejo de armas e equipamentos com destreza.

5. Atuação em equipe sob supervisão ocasional.

6. Exposição a situações de risco e insalubridade.

EXIGÊNCIA PARA O INGRESSO

1. Existência de vaga no cargo e na classe de ingresso.

2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.

3. Certificado de conclusão de curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

4. Conhecimentos de informática, em nível de usuário.

5. Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior, em situação regular no Departamento de Trânsito
(DETRAN).

6. Comprovação de conduta ilibada na vida pública e privada.

7. Possuir idade mínima de vinte e um anos.

8. Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da lei.

9. Condições plenas de saúde física e mental.

10. Observação das competências pessoais definidas para o cargo/função, conforme quadro abaixo.

11. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função, contempladas no edital de
regulamentação do concurso público.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

COMUM A TODOS OS POLICIAIS CIVIS

1. Participar na apuração das infrações penais, na execução dos atos de polícia judiciária e na administração
das unidades policiais civis na esfera de suas atribuições específicas;

2. Efetuar prisões nos termos da lei e dos regulamentos;

3. Zelar pela integridade física e moral dos presos;

4. Zelar pela manutenção da ordem pública, preservação da vida e do patrimônio, observância das leis, dos
bons costumes, contribuindo para a tranquilidade social;

5. Usar a arma individual ou outras armas e equipamento à sua disposição, somente em situação de estado de
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Escrivão de Polícia

necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito;

6. Zelar pelos bens, equipamentos e instalações públicas;

7. Atender e tratar pessoas com urbanidade e respeito;

8. Dispor legalmente do poder estatal do uso da força.

SUMÁRIA

1. Realizar os serviços de polícia judiciária e investigativa ou administrativa, sob a direção da Autoridade Policial
ou do superior imediato, além de todas as atividades previstas em lei, inerentes ao exercício de seu cargo.

2. Cumprir e fazer cumprir ordens, despachos e determinações da Autoridade Policial;

3. Dirigir e fiscalizar os trabalhos cartorários;

4. Formalizar os atos e termos dos inquéritos policiais, dos termos circunstanciados de infração penal e dos
demais procedimentos administrativos e similares, sob a orientação do Delegado de Polícia;

5. Expedir certidões

DETALHAMENTO DA FUNÇÃO

1. Cumprir e fazer cumprir as ordens, despachos ou determinações emanadas do Delegado de Polícia Titular da
Unidade Policial ou da que preside o procedimento investigatório;

2. Dirigir e fiscalizar os trabalhos cartorários, da Corregedoria, Delegacias Especializadas, Distritos Policiais e
demais Delegacias de Polícia;

3. Lavrar e subscrever os autos e termos adotados na mecânica processual, sob a orientação do Delegado de
Polícia; 

4. Fiscalizar  a  continuidade  dos  processos  ou  inquéritos  distribuídos,  providenciando  a  sua  normalidade
sequencial; 

5. Expedir certidões a requerimento das partes, firmadas por Delegado de Polícia e após despacho autorizatório
deste;

6. Fornecer certidões verbum ad verbum de pessoas processuais quando deferidas pelo Delegado de Polícia;

7. Proceder, quando determinado, a todos os termos de natureza processual bem como autos de prisão em
flagrante, apreensão, depósito, acareação, reconhecimento, qualificação, interrogatório; colheita de material
gráfico; termos de declaração, fiança, compromisso, representação; expedir mandados de intimação, busca e
apreensão e demais autos e termos processuais; subscrevendo-os quando formalizados por auxiliares; 

8. Subscrever  os  termos  de  recebimento,  juntada,  conclusão,  remessa,  vista,  abertura  de  volume  e
encerramento de volume; 

9. Proceder ou mandar proceder a todo serviço de expediente e estatístico, atinente à unidade (Cartório); 

10. Auxiliar às correições procedidas, prestando as informações solicitadas; 

11. Lavrar os termos de abertura e encerramento dos livros do Cartório e outros adotados oficialmente; 

12. Levantar,  mensalmente,  os  mapas  de  movimento  do  Cartório  e  mais  dados  estatísticos  referentes,
remetendo-os a quem de direito; 

13. Providenciar o recolhimento do depósito e multas e do valor das taxas pertinentes; 

14. Comunicar ao Delegado de Polícia competente a devolução de processos ou autos baixados em diligência,
informando habitualmente, das demoras verificadas; 

15. Providenciar a extração de cópias de documentos cartorários, para os fins solicitados ou requeridos; 
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Escrivão de Polícia

16. Acautelar objetos e valores vinculados a procedimentos investigatórios ou de ausentes; 

17. Providenciar  e  encaminhar  objetos  a  outros  órgãos  policiais  e  da  Justiça,  quando  determinado
expressamente por Delegado de Polícia competente; 

18. Expedir  convites de comparecimento e intimações, a  partes,  e requisição de servidores,  a fim de serem
ouvidos, devidamente firmados por Delegado de Polícia competente; 

19. Encaminhar vítimas para exames de corpo de delito, com guias subscritas pelo Delegado de Polícia; 

20. Solicitar exames periciais, assentamentos, profissionais, laudos e demais peças para instrução de inquérito
ou processo, quando formalmente determinado pelo Delegado de Polícia; 

21. Acompanhar o Delegado de Polícia, à inquirição de vítimas, indiciados, acusados e testemunhas onde seja
requerida a sua presença; 

22. Assistir às autoridades policiais nos trabalhos especializados do cartório; 

23. Exercer todos os deveres profissionais inerentes ao cargo e a função específica; 

24. Removido ou classificado em outra unidade policial,  deverá entregar o cartório, com os arquivos, livros e
autos sob sua responsabilidade em perfeita ordem, devendo lavrar o auto de entrega que será registrado no
livro próprio (inventário).

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

1. Discrição;

2. Conhecimento e interpretação da lei;

3. Boa apresentação;

4. Bom senso;

5. Decisões rápidas;

6. Ética profissional.

7. Equilíbrio emocional;

8. Perspicácia;

9. Raciocínio lógico;

10. Disciplina e respeito;

11. Criatividade;

12. Domínio da língua portuguesa;

13. Perseverança;

14. Liderança;

15. Vocação profissional;

16. Resistência psicológica;

17. Persuasão, capacidade de síntese, análise e improvisação;

18. Coragem;

19. Conhecimentos gerais;

20. Urbanidade;
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Escrivão de Polícia

21. Senso de orientação espacial;

22. Flexibilidade e versatilidade;

23. Respeito às diferenças.

24. Maturidade, autocontrole e equilíbrio emocional;

25. Capacidade de observação, descrição e registro;

26. Capacidade de análise;

27. Expressão gráfica;

28. Proatividade;

29. Capacidade de negociação, mediação e administração de conflitos;

30. Assertividade;

31. Habilidade de comunicação;

32. Organização e capacidade gerencial;

33. Capacidade de cooperação e trabalho em equipe e ética nas relações interpessoais.
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Investigador de Polícia

CARGO: Investigador de Polícia CARGA HORÁRIA: Na forma legislação vigente

FUNÇÃO: Investigador de Polícia JORNADA: Na forma legislação vigente

ABREVIATURA: IPC CBO: 3518-10

COMPLEXIDADE/ESCOLARIDADE EXIGIDA

Superior completo em qualquer área de graduação.

PECULIARIDADE

1. Irregularidade dos horários de trabalho, sujeitos a plantões noturnos e chamados a qualquer hora.

2. Identificação funcional através do porte do conjunto documental.

3. Uso de esforço físico.

4. Manejo de armas e equipamentos com destreza.

5. Atuação em equipe sob supervisão ocasional.

6. Exposição a situações de risco e insalubridade.

EXIGÊNCIA PARA O INGRESSO

1. Existência de vaga no cargo e na classe de ingresso.

2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.

3. Certificado de conclusão de curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

4. Conhecimentos de informática, em nível de usuário.

5. Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior, em situação regular no Departamento de Trânsito
(DETRAN).

6. Comprovação de conduta ilibada na vida pública e privada.

7. Possuir idade mínima de vinte e um anos.

8. Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da lei.

9. Condições plenas de saúde física e mental.

10. Observação das competências pessoais definidas para o cargo/função, conforme quadro abaixo.

11. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função, contempladas no edital de
regulamentação do concurso público.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

COMUM A TODOS OS POLICIAIS CIVIS

1. Participar na apuração das infrações penais, na execução dos atos de polícia judiciária e na administração
das unidades policiais civis na esfera de suas atribuições específicas;

2. Efetuar prisões nos termos da lei e dos regulamentos;

3. Zelar pela integridade física e moral dos presos;

4. Zelar pela manutenção da ordem pública, preservação da vida e do patrimônio, observância das leis, dos
bons costumes, contribuindo para a tranqüilidade social;

5. Usar a arma individual ou outras armas e equipamento à sua disposição, somente em situação de estado de
necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito;
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Investigador de Polícia

6. Zelar pelos bens, equipamentos e instalações públicas;

7. Atender e tratar pessoas com urbanidade e respeito;

8. Dispor legalmente do poder estatal do uso da força.

SUMÁRIA

1. Executar  trabalhos  de  investigação  e  diligências  policiais  visando  à  elucidação  de  infrações  penais,
praticando atos necessários, sob a direção mediata ou imediata da Autoridade Policial;

2. Realizar os serviços de polícia judiciária e investigativa ou administrativa, sob a direção da Autoridade Policial
ou do superior imediato, além de todas as atividades previstas em lei, inerentes ao exercício de seu cargo.

3. Registar ocorrências, identificar pessoas, analisar informações, expedir relatórios, levantar evidências, provas
e afins;

4. Realizar  prisões,  sejam em flagrante  ou  em cumprimento  de  mandado  de  prisão,  zelando  pela  guarda,
integridade física e moral dos presos temporários, enquanto estes interessarem à investigação policial.

DETALHAMENTO DA FUNÇÃO

1. cumprir, prontamente, com urbanidade e atenção, as ordens superiores;

2. proceder  a  qualquer  serviço  de  natureza  policial  ou  de  segurança,  de  dia  ou  de  noite,  esteja  ou  não
designado, desde que verifique a necessidade de faze-lo em prol do sossego público, da garantia de vida ou
da  propriedade  do  cidadão,  a  preservação  das  instituições  ou  dos  bens  públicos,  do  respeito  à  lei  e
observância das normas regulamentares; 

3. realizar qualquer serviço de natureza policial ou de segurança, a qualquer hora do dia ou da noite, esteja ou
não designado, quando instado a fazê-lo pelo superior imediato ou autoridade policial a que se subordina, por
seus agentes ou quando solicitado por qualquer cidadão; 

4. comunicar à autoridade policial a que estiver subordinado, qualquer fato grave ou potencialmente lesivo ou
que demande investigação, chegados ao seu conhecimento; 

5. prender ou fazer prender delinquentes contra os quais houver mandado de prisão ou em flagrante delito,
providenciando, neste caso, o acompanhamento de testemunhas; 

6. comparecer a serviço de plantão, rondas, guarda e vigilância de unidades policiais, segurança de pessoas e
outros para os quais tenha sido escalado; 

7. zelar pela integridade física e moral, e guarda de presos provisórios, recolhidos nos setores de carceragem
das unidades policiais civis, enquanto interessarem à investigação policial; 

8. tomar providências sobre qualquer fato que lhe chegar ao conhecimento, de interesse do serviço policial,
mesmo que se trate de assunto estranho às atribuições da unidade a que pertence; 

9. manter-se em estado permanente de vigilância na prevenção de crimes, contravenções ou atos antissociais
que possam provocar insatisfações individuais ou coletivas e pôr em perigo o patrimônio público ou privado; 

10. não abandonar o posto ou missão, sem ordem superior e até a chegada de substituto; 

11. cooperar, demonstrando espírito de colaboração, com as autoridades policiais e seus agentes auxiliares, em
todas as investigações para a descoberta de crimes e seus autores, empenhando o máximo esforço para o
completo êxito das diligências; 

12. colocar o superior imediato a par de diligência, investigações ou fatos de interesse policial, com objetividade,
clareza, franqueza e lealdade; 

13. estar sempre vigilante, em qualquer lugar onde se encontre, observando indivíduos suspeitos ou conhecidos
como prejudiciais à tranquilidade pública; 

14. participar  do  esquema de  segurança  da  unidade  policial,  na  vigilância  externa  e  interna  da  edificação,

2



ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Investigador de Polícia

concorrendo para a conservação das instalações e equipamentos de trabalho; 

15. participar  de  policiamento  velado  das  vias  públicas  e  dos  centros  de  diversões  para  prevenir  delitos  e
contravenções e reprimir atos anti-sociais perturbadores da normalidade comunitária e ordem pública; 

16. apoiar  a  outros  colegas,  quando  percebida  necessidade  ou  sempre  que  atender  às  conveniências  de
oportunidade;

17. coletar informes e informações sobre atividades e fatos de natureza policial e de segurança, transmitindo-os à
autoridade policial a que se subordina; 

18. assumir  encargos  complementares  de  motoristas  e  carcereiros  quando  as  circunstâncias  ou  ordens
superiores o determinar; 

19. usar a arma individual ou outras armas e equipamentos à sua disposição somente em situação de estado de
necessidade, em legítima defesa, ou no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito; 

20. lavrar autos de resistência; 

21. zelar pela conservação dos bens materiais sob sua responsabilidade direta ou indireta, cuidando para que
haja  uso  correto  e  manutenção  permanente,  especialmente  de  armas,  veículos  e  todos  implementos
utilizados em serviço; 

22. chefiar  a  superintendência,  seções,  grupos  e  equipes  de  serviço  de  plantão,  quando  designado,
desenvolvendo  investigações,  participando  de  diligências  policiais  ou  integrando  equipes  de  rondas  ou
policiamento velado; 

23. cumprir, a qualquer hora, as determinações da autoridade policial; 

24. informar a autoridade policial, através de relatório, sobre a conclusão das diligências investigatórias que lhe
forem incumbidas; 

25. manter-se atualizado quanto aos dados estatísticos da região, relativos a incidência criminal e aos infratores
da norma penal; 

26. proceder às investigações necessárias para a averiguação da vida pregressa dos infratores da lei, de acordo
com o que dispõe a legislação vigente; 

27. comunicar imediata e expressamente à autoridade policial titular da unidade a que serve toda e qualquer
irregularidade de conduta cometida por servidor sob suas ordens;

28. guardar o máximo sigilo e não divulgar quaisquer fatos vinculados a atividades de polícia e segurança; 

29. inspecionar as viaturas alocadas à Unidade Policial,  verificando suas condições de funcionamento e uso,
comunicando qualquer avaria ou desvio de finalidade na sua utilização; 

30. assegurar  a  perfeita  manutenção dos veículos  a  serviço  da  unidade,  no  que concerne  à limpeza geral,
abastecimento e troca sistemática de lubrificantes; 

31. conduzir-se com sobriedade nas ações policiais ou quando em serviço na unidade policial, mantendo idêntico
comportamento nas folgas do serviço; 

32. tratar o público com urbanidade e cortesia, com firmeza e serenidade, só empregando força física quando
indispensável e na justa medida da necessidade; 

33. observar todas as normas regulamentares sobre deveres e disciplina; 

34. atender as convocações de autoridade ou unidades com a máxima presteza; 

35. desempenhar tarefas ou missões afins

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

1. Discrição;
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Investigador de Polícia

2. Conhecimento e interpretação da lei;

3. Boa apresentação;

4. Bom senso;

5. Decisões rápidas;

6. Ética profissional.

7. Equilíbrio emocional;

8. Perspicácia;

9. Raciocínio lógico;

10. Disciplina e respeito;

11. Criatividade;

12. Domínio da língua portuguesa;

13. Perseverança;

14. Liderança;

15. Vocação profissional;

16. Resistência psicológica;

17. Persuasão, capacidade de síntese, análise e improvisação;

18. Coragem;

19. Conhecimentos gerais;

20. Urbanidade;

21. Senso de orientação espacial;

22. Flexibilidade e versatilidade;

23. Respeito às diferenças.

24. Maturidade, autocontrole e equilíbrio emocional;

25. Capacidade de observação, descrição e registro;

26. Capacidade de análise;

27. Expressão gráfica;

28. Proatividade;

29. Capacidade de negociação, mediação e administração de conflitos;

30. Assertividade;

31. Habilidade de comunicação;

32. Organização e capacidade gerencial;

33. Capacidade de cooperação e trabalho em equipe e ética nas relações interpessoais.
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Papiloscopista Policial

CARGO: Papiloscopista Policial CARGA HORÁRIA: Na forma legislação vigente

FUNÇÃO: Papiloscopista Policial JORNADA: Na forma legislação vigente

ABREVIATURA: PPP CBO: 3518-15

COMPLEXIDADE/ESCOLARIDADE EXIGIDA

Superior completo em qualquer área de graduação.

PECULIARIDADE

1. Irregularidade dos horários de trabalho, sujeitos a plantões noturnos e chamados a qualquer hora.

2. Identificação funcional através do porte do conjunto documental.

3. Uso de esforço físico.

4. Manejo de armas e equipamentos com destreza.

5. Atuação em equipe sob supervisão ocasional.

6. Exposição a situações de risco e insalubridade.

EXIGÊNCIA PARA O INGRESSO

1. Existência de vaga no cargo e na classe de ingresso.

2. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.

3. Certificado de conclusão de curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura.

4. Conhecimentos de informática, em nível de usuário.

5. Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior, em situação regular no Departamento de Trânsito
(DETRAN).

6. Comprovação de conduta ilibada na vida pública e privada.

7. Possuir idade mínima de vinte e um anos.

8. Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da lei.

9. Condições plenas de saúde física e mental.

10. Observação das competências pessoais definidas para o cargo/função, conforme quadro abaixo.

11. Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/função, contempladas no edital de
regulamentação do concurso público.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

COMUM A TODOS OS POLICIAIS CIVIS

1. Participar na apuração das infrações penais, na execução dos atos de polícia judiciária e na administração
das unidades policiais civis na esfera de suas atribuições específicas;

2. Efetuar prisões nos termos da lei e dos regulamentos;

3. Zelar pela integridade física e moral dos presos;

4. Zelar pela manutenção da ordem pública, preservação da vida e do patrimônio, observância das leis, dos
bons costumes, contribuindo para a tranqüilidade social;

5. Usar a arma individual ou outras armas e equipamento à sua disposição, somente em situação de estado de
necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito;
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Papiloscopista Policial

6. Zelar pelos bens, equipamentos e instalações públicas;

7. Atender e tratar pessoas com urbanidade e respeito;

8. Dispor legalmente do poder estatal do uso da força.

SUMÁRIA

1. Emitir parecer técnico em documentos, objetos e fragmentos de impressões digitais em locais de crime.

2. Emitir laudos, relatórios e informações técnicas.

3. Identificar pessoas coletando e confrontando impressões digitais e palmares.

4. Realizar atividades pertinentes a necropapiloscopia.

5. Organizar registros papiloscópicos

DETALHAMENTO DA FUNÇÃO

1. efetuar a coleta de impressões digitais nos postos e seções de identificação;

2. colher  as  impressões  das  linhas  papilares  das  extremidades  digitais  das  mãos  de  todas  as  pessoas
interessadas na aquisição de documentos;

3. colher impressões datiloscópicas de vítimas em locais de acidentes e de cadáveres no Instituto Médico Legal;

4. tomar as impressões digitais palmares e plantares quando necessário para qualquer trabalho técnico policial;

5. tomar as impressões digitais de pessoas presas ou detidas, qualquer que seja o motivo, por determinação de
autoridade competente, mediante guia ou requisição;

6. controlar em prontuários apropriados o registro geral, as passagens criminais e o respectivo qualificativo das
pessoas identificadas;

7. elaborar estatística mensal da movimentação do serviço criminal;

8. determinar as fundamentais e os subtipos das impressões digitais, para fins de identificação pessoal, através
do sistema "Juan Vucetich": ARCO, PRESILHA INTERNA, PRESILHA EXTERNA e VERTICILO;

9. detectar os pontos característicos: anastomose, encarne, ilhota, laguna, confluência, ponto, numeral, eme,
forquilha, agulha, arpão, emboque, desvio, bicúspide, cortada, encerro, ponta de linha, bifurcação, tridente e
empalme;

10. proceder a classificação déltica;

11. determinar  as  anomalias  congênitas  e  acidentais:  anquilose,  sindactilia,  polidactilia,  microdactilia,
macrodactilia, adactilia e ectrodactilia;

12. montagem das individuais datiloscópicas, classificando e codificando as planilhas decadatilares, quanto aos
seus qualificativos, arquivar através dos datilogramas com separação de fórmulas;

13. proceder pesquisa monodactilar, decadatilar e onomástica;

14. proceder confronto individual datiloscópico, para identificação de pessoas e cadáveres;

15. identificar cadáveres vítimas de acidentes e outros, expedindo laudos para cada identificado;

16. emitir parecer técnico para instruir autos dos poderes judiciais, órgãos congêneres e Delegacias de Polícia,
mediante solicitação;

17. prestar assistência na Capital e interior do Estado, quando solicitado, para fiscalizar concursos públicos e
vestibulares no que se refere à autenticidade e veracidade das carteiras de identidade;

18. emitir  parecer  técnico  sobre  a  identificação  individual,  elaborar  laudos  de  identificação  e  confrontos
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ANEXO  - LEI COMPLEMENTAR Nº

Perfil Profissiográfico do cargo de Papiloscopista Policial

datiloscópicos;

19. comparecer a locais de crimes e de acidentes para identificação de vítimas;

20. organizar e controlar todos os serviços pertencentes ao monodatilar;

21. classificar,  pesquisar  e  comparar  impressões  digitais  plantares  e  palmares  no  vivo  e  no  morto,  civil  e
criminalmente;

22. preparar, examinar, arquivar e manter atualizadas as fichas datiloscópicas civis e criminais;

23. efetuar, independentemente, quando solicitado por autoridade policial ou judicial, levantamento de fragmentos
datiloscópicos em local de crime com finalidade de identificar o autor;

24. organizar e manter atualizados álbuns de fotografias e fitas de vídeo-arquivo de indiciados e suspeitos da
prática de infrações penais;

25. realizar perícias datiloscópicas e necrodatiloscópicas e elaborar os respectivos laudos;

26. efetuar trabalhos fotográficos necessários à execução das perícias datiloscópicas nocrodatiloscópicas;

27. prestar assessoramento técnico-científico ao Diretor do Instituto de Identificação;

28. o desempenho de outras atividades correlatas.

29. chefiar os postos de atendimento, seções, divisões e setor do IIPR

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

1. Discrição;

2. Conhecimento e interpretação da lei;

3. Boa apresentação;

4. Bom senso;

5. Decisões rápidas;

6. Ética profissional.

7. Equilíbrio emocional;

8. Perspicácia;

9. Raciocínio lógico;

10. Disciplina e respeito;

11. Criatividade;

12. Domínio da língua portuguesa;

13. Perseverança;

14. Liderança;

15. Vocação profissional;

16. Resistência psicológica;

17. Persuasão, capacidade de síntese, análise e improvisação;

18. Coragem;

19. Conhecimentos gerais;
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Perfil Profissiográfico do cargo de Papiloscopista Policial

20. Urbanidade;

21. Senso de orientação espacial;

22. Flexibilidade e versatilidade;

23. Respeito às diferenças.

24. Maturidade, autocontrole e equilíbrio emocional;

25. Capacidade de observação, descrição e registro;

26. Capacidade de análise;

27. Expressão gráfica;

28. Proatividade;

29. Capacidade de negociação, mediação e administração de conflitos;

30. Assertividade;

31. Habilidade de comunicação;

32. Organização e capacidade gerencial;

33. Capacidade de cooperação e trabalho em equipe e ética nas relações interpessoais.
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Reestruturação da Tabela do Quadro da Polícia Civil
Descrição interclasse 1 2 3 4 5 6 7 8

Especial 11,11%     12.433,49     13.389,92     14.346,34     15.302,76     16.259,18     17.215,61     18.172,03     19.128,45 

internível 7,69% 7,14% 6,67% 6,25% 5,88% 5,56% 5,26%

1ª Classe 12,50%     11.190,14     12.050,92     12.911,70     13.772,48     14.633,26     15.494,04     16.354,82     17.215,61 

internível 7,69% 7,14% 6,67% 6,25% 5,88% 5,56% 5,26%

2ª Classe 14,29%      9.946,79     10.711,93     11.477,07     12.242,21     13.007,35     13.772,48     14.537,62     15.302,76 

internível 7,69% 7,14% 6,67% 6,25% 5,88% 5,56% 5,26%

3ª Classe 16,67%      8.703,44      9.372,94     10.042,44     10.711,93     11.381,43     12.050,92     12.720,42     13.389,92 

internível 7,69% 7,14% 6,67% 6,25% 5,88% 5,56% 5,26%

4ª Classe       7.460,10      8.033,95      8.607,80      9.181,66      9.755,51     10.329,36     10.903,22     11.477,07 

internível 7,69% 7,14% 6,67% 6,25% 5,88% 5,56% 5,26%
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