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PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS 

 

O CENTRO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS POLICIAIS - CECP com foco na 

democratização do conhecimento e com o propósito de fomentar, desenvolver, aprimorar 

e disseminar ações de pesquisa e de produção científica voltadas às ciências policiais, de 

segurança e de inteligência, torna público que está aberto o processo seletivo de 

candidatos interessados em obter bolsas de estudos para atuarem junto à equipe de 

pesquisa e desenvolvimento de conteúdos referentes aos eixos temáticos listados no 

anexo único deste documento, nos seguintes termos: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 O presente procedimento tem por objeto o processo de inscrições para seleção e 

disponibilização de 93 bolsas de estudos integrais para desenvolvimento de conteúdos 

de ações de formação e aperfeiçoamento profissional, sendo 1 bolsa para cada um 

dos temas de estudos contidos no anexo único deste documento. 

 

2 DA FINALIDADE 

2.1 Realizar trabalhos de pesquisa e de produção científica voltados à ciência de 

segurança, de inteligência, de contrainteligência e de polícia judicial dentro dos temas 

de estudo contido no anexo único deste documento; 

2.2 Expandir e democratizar a oferta de ações educacionais relacionadas à ciência de 

segurança, inteligência, contrainteligência e de polícia judicial; 

2.3 Estimular o autodesenvolvimento dos agentes e inspetores de polícia judicial e dos 

demais profissionais de segurança pública e privada que atuam ou pretendem atuar 

como instrutores das áreas de conhecimento supracitadas; 

2.4 Intensificar a oferta e potencializar a qualidade das ações de educação policial 

direcionadas aos resultados organizacionais, isto é, voltadas ao cumprimento do 

planejamento estratégico corporativo (missão, visão, valores organizacionais) no 

ambiente em que o estudante está inserido; 

2.5 Promover o intercâmbio técnico, científico e o estreitamento de vínculos entre a 

comunidade responsável pela construção e consolidação das políticas e dos princípios 

doutrinários que devem reger a atividade da polícia judicial; 
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2.6 Favorecer um ambiente educacional que possibilite o desenvolvimento das 

competências e dos projetos acadêmicos pessoais e profissionais dos estudiosos 

envolvidos; 

2.7 Valorizar o processo de educação profissional e aperfeiçoamento contínuo dos 

agentes e inspetores da polícia judicial, criando meios para que estes possam atuar na 

qualidade de professores do CECP nas matérias em foram desenvolvidos os trabalhos 

de pesquisa e de produção científica. 

 

3 DO PÚBLICO ALVO 

3.1 Profissionais de segurança pública e privada que sejam escritores ou instrutores de 

segurança e que possuam competência redacional e de docência, ou seja, o candidato 

deve possuir elevada capacidade para realizar pesquisas, produzir textos científicos 

e para ministrar aulas sobre a matéria de sua expertise. 

 

4 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Idade igual ou superior a 25 anos; 

4.2 Comprovação de, no mínimo, 5 anos de experiência no segmento policial, militar, de 

segurança ou no magistério de disciplinas vinculadas à segurança pública ou privada; 

4.3 Comprovação de conclusão do ensino superior; 

4.4 Apresentação de um artigo científico, de sua autoria, sobre um dos temas de estudos 

contidos no anexo único (o tema escolhido deve ser compatível com sua experiência 

profissional ou acadêmica e ter, no mínimo, 10 referências bibliográficas); 

4.5 Apresentação dos documentos de matrícula, a saber: cópia de RG; CPF; comprovante 

de endereço atualizado; certidão de nascimento, se solteiro ou certidão de casamento, 

se casado; comprovante de escolaridade; currículo atualizado; foto 3x4 atualizada e 

em alta resolução.  

Parágrafo único: Os candidatos interessados em participar devem primeiramente 

confirmar a disponibilidade dos temas através do e-mail 

treinamento@policiajudicial.com.br ou via whatsapp (41) 99977-4585; em seguida deverão 

encaminhar para este mesmo e-mail os documentos listados do item 4.2 ao item 4.5. 
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5 DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

5.1 Cada bolsa de estudos corresponde a uma vaga para participar da equipe de estudos, 

desenvolvimento e pesquisa do CECP; 

5.2 Conforme item 1.1, serão disponibilizadas 93 bolsas de estudos para os cursos de 

aperfeiçoamento profissional, sendo 1 para cada tema de estudo contido no anexo I; 

5.3 Farão jus às bolsas de estudos os primeiros 93 candidatos que obtiverem um índice 

de aproveitamento igual ou superior a 70% no artigo científico apresentado nos termos 

do item 4.4; 

5.4 Ao ser aprovado, o bolsista continuará o seu trabalho de pesquisa e de produção 

científica em torno do tema do artigo apresentado e aprovado, mas agora com o 

acompanhamento de um professor orientador; 

5.5 O bolsista terá 6 meses para concluir o seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

e fazer sua apresentação verbal, defesa oral, perante uma banca examinadora; 

5.6 A banca examinadora será composta por, no mínimo, 3 professores pós-graduados 

(especialistas, mestres ou doutores) do CECP. O índice de aproveitamento para 

aprovação do TCC é de, no mínimo, 70%; 

5.7 Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão divididos em níveis correspondentes à 

complexidade do trabalho, conforme segue: 

TCC Referência de horas e número de páginas 

Nível I 8 horas – Min. 30 e no máx. 60 páginas 

Nível II 16 horas – Min. 61 e no máx. 90 páginas 

Nível III 24 horas – Min. 91 e no máx. 130 páginas 

Nível IV 32 horas – Min. 130 e no máx. 160 páginas 

Nível V 40 horas – Min. 161 e no máx. 200 páginas 

 

5.8 Os bolsistas que tiverem o seu Trabalho de Conclusão de Curso aprovados pela 

banca examinadora – TCC serão automaticamente certificados, credenciados e terão 

suas obras publicadas conforme tabela abaixo: 

TCC Certificação Credenciamento Publicação da 

obra 

Publicação de 

curso 

Nível I 24 horas Instrutor júnior Digital Sim 

Nível II 48 horas Instrutor júnior Digital Sim 

Nível III 72 horas Instrutor pleno Digital e física Sim 

Nível IV 96 horas Instrutor sênior Digital e física Sim 

Nível V 120 horas Instrutor sênior Digital e física Sim 
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5.9 Para atender a finalidade contida no item 2.2, o bolsista autoriza o CECP a utilizar 

suas publicações e o seu currículo para promover ações educacionais mediante o 

pagamento da remuneração prevista no item 6.2; 

5.10 Os bolsistas não terão nenhum ônus para realizar os seus estudos, ou seja, não será 

necessário efetuar nenhum pagamento ao CECP para realizar os trabalhos de 

pesquisa e de produção científica objetos deste processo seletivo. 

 

6 DAS PUBLICAÇÕES E DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

6.1 As publicações acadêmicas serão feitas exclusivamente pelo CECP e pelas empresas 

conveniadas, entre elas a Academia Brasileira de Segurança Pública e Privada – 

ABSPP; 

6.2 Nas publicações serão preservados todos os direitos autorais dos autores que, a cada 

movimentação do seu material, receberão os respectivos royalties (participação 

indireta). Se houver a participação direta na qualidade de professor, haverá o 

pagamento de honorários, conforme exposto a seguir: 

Ação 
Participação 

indireta (Royalties) 

Participação direta (Honorários) 

Curso EAD Curso Presencial 

Venda de livro 20% - - 

Curso Nível I R$ 300,00 R$ 600,00 R$ 800,00 

Curso Nível II R$ 600,00 R$ 1.200,00 R$ 1.600,00 

Curso Nível III R$ 900,00 R$ 1.800,00 R$ 2.400,00 

Curso Nível IV R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 R$ 3.200,00 

Curso Nível V R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 

 

7 DA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR DO CECP 

7.1 Os participantes aprovados no curso serão certificados, credenciados, habilitados e 

convidados em caráter eventual, sob demanda, para ministrar os cursos relacionados 

à matéria que foi objeto de suas publicações; 

§ 1º A participação direta dos autores nas ações educacionais dependerá inteiramente 

de suas competências e disponibilidade para atuar na qualidade de professor e gravar 

as videoaulas, se necessário. Havendo indisponibilidade para realização dos serviços 

ou avaliação negativa por parte dos alunos demonstrando que o desempenho do 

docente foi inferior a 80%, o CECP se reserva no direito de designar outro professor 

para substituí-lo e, consequentemente, direcionar os respectivos honorários de 

participação direta para o profissional que efetua a substituição. 
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§ 2º Os valores constantes no item 6.2 são livres de despesas com hospedagem, 

alimentação e locomoção, quando for o caso (docência presencial fora da sede do 

professor).  

7.2 A aprovação dos participantes e o seu respectivo credenciamento como professor não 

gera nenhum vínculo empregatício com o CECP; 

7.3 A prestação de serviços ou a participação para ministrar cursos será sempre 

precedida de um convite. O Professor poderá aceitar ou não aceitar tal convite; 

7.4 A recusa dos convites não gera nenhum ônus, sanção, penalidade ou obrigação ao 

professor. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1 A vigência deste processo seletivo é por prazo indeterminado ou até o esgotamento 

do número de bolsas de estudos; 

8.2 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva do CECP; 

8.3 É parte integrante deste processo seletivo o Anexo único que se refere ao rol de temas 

de estudos para a cessão de bolsas. 

 

Colombo, PR, 07 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Luciane de Oliveira Silva 

Diretora Executiva 
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ANEXO ÚNICO 

 

TEMAS DE ESTUDOS 

 

1. Armamento e tiro  

2. Atendimento pré-hospitalar (primeiros socorros) 

3. Balística 

4. Brigada de incêndio 

5. Cerimonial, etiqueta e eventos  

6. Conduta de segurança preventiva e contingencial  

7. Contraespionagem 

8. Contrapropaganda 

9. Contrassabotagem 

10. Contraterrorismo 

11. Controle de distúrbios civis  

12. Criminalística 

13. Criminologia 

14. Cybercrime e cybersecurity 

15. Defesa pessoal  

16. Direção defensiva  

17. Direção evasiva e ofensiva 

18. Direito Constitucional 

19. Direito Penal 

20. Direito Processual Penal 

21. Direitos Humanos 

22. Educação e acondicionamento físico 

23. Escolta armada e conduções diversas 

24. Formação de instrutor de polícia judicial 

25. Gerenciamento de conflitos 

26. Gerenciamento de crises 

27. Gestão de continuidade de negócios 

28. Gestão de emergências e de desastres 

29. Gestão de riscos  

30. Gestão de segurança corporativa 
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31. Imobilizações táticas  

32. IMPO – Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (armas e munições de baixa 

letalidade) 

33. Inteligência e contrainteligência policial 

34. Investigação criminal e psicologia forense 

35. Legislação aplicada à polícia judicial e à segurança judiciária 

36. Negociação 

37. Noções de segurança privada  

38. Operação de dispositivo elétrico incapacitante (DEC) "Spark e Taser” 

39. Operações de armas de baixa letalidade  

40. Operações táticas de segurança  

41. Planejamento de segurança contingencial  

42. Planejamento de segurança contra incêndio e pânico 

43. Planejamento de segurança para magistrados em situações de risco  

44. Planejamento estratégico de segurança  

45. Policiamento de segurança institucional 

46. Políticas de segurança institucional 

47. Prevenção a ilícitos 

48. Prevenção e combate a incêndios 

49. Prevenção e combate a sinistros  

50. Primeiros socorros 

51. Procedimentos com artefatos explosivos e similares 

52. Procedimentos de segurança para oficiais de justiça em situações de risco  

53. Procedimentos operacionais padrão - POP 

54. Radiocomunicações  

55. Relações Humanas no Trabalho 

56. Resolução de situações de emergência 

57. Segurança corporativa e estratégica 

58. Segurança da Documentação 

59. Segurança da Informática 

60. Segurança das Comunicações e Telemática 
61. Segurança das informações 

62. Segurança de áreas e instalações 

63. Segurança de grandes eventos 
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64. Segurança de Pessoal 

65. Segurança do Material 

66. Segurança dos assuntos internos 

67. Segurança e proteção de dignitários 

68. Segurança eletrônica 

69. Segurança orgânica 

70. Segurança para oficiais de justiça 

71. Segurança pessoal, familiar e residencial  

72. Sistema de alarmes 

73. Sistema de CFTV 

74. Sistema de comunicação 

75. Sistema de defesa e autoproteção em confrontos armados 

76. Sistema de engenharia e arquitetura de segurança 

77. Sistema de iluminação de emergência 

78. Sistema de iluminação de perímetros (internos e externos) 

79. Sistema de monitoramento eletrônico 

80. Sistema de segurança pública e crime organizado 

81. Sistema de sinalização de segurança 

82. Sistema normativo de segurança 

83. Sistemas de controle de acesso 

84. Sistemas de segurança contra incêndio 

85. Sistemas integrados de segurança  

86. Técnica de entrevista prévia  

87. Técnicas de abordagem a pessoas e tratamento às vítimas 

88. Técnicas de atendimento ao público 

89. Técnicas de entrada e abordagem em edificações 

90. Técnicas de intervenção policial e de verbalização 

91. Tecnologia de segurança aplicada à atividade de polícia judicial 

92. Uso diferenciado da força  

93. Vigilância e policiamento ostensivo 


