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DELEGACIA

PROCESSO SELETIVO PARA PÓS

O Delegado-Geral de Polícia Civil (
conferidas pelo art. 17, I, IV, V, XI, XVIII e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005 e 
3265, de 11.07.2022, publicado no DOE n.° 
seleção de servidores policiais civis para a 
Segurança da Informação, ofertada de forma 
denominada INSTITUTO DE PÓS
04.688.977/0001-02, contratada por meio do instrumento n
especialização será custeada pelo Fundo Estadual de Segurança Pública (
outubro de 2019 - SEJUSP). 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINAR

1.1. O presente edital disciplina normas, critérios, condições e etapas para seleção de 
policiais civis que tenham interesse em participar da Pós
Computação Forense
forma on-line ao vivo
meses (12 módulos), com a carga horária de 432 horas/aula, em um final de semana mensal 
sendo: a) às sexta-feira das 18:00 às 23;00 b) aos Sábado das 8:00 às 19:00 e; c
das 8:00 às 13:00,  com data prevista para início 
haver encontros em outros dias, se houver necessidade. 

2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

2.1. São requisitos para participar do processo seletivo:

a) Ser servidor (a) policial civil 
inscrições; 

b) Não estar no gozo de 
c) Ter, pelo menos, 03 (três) anos de efetivo ex
d) Não estar cedido a outros órgãos;
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Delegacia Geral de Polícia Civil 

DELEGACIA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ

EDITAL INTERNO Nº 001/2022 – DGPC 

PROCESSO SELETIVO PARA PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO) EM COMPUTAÇÃO FORENSE E SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO 

Estabelece critérios para seleção de servidores 
policiais civis para cursar Pós
Computação Forense e Segurança da Informação 
Instituto IPOG. 

Geral de Polícia Civil (em exercício), usando das atribuições que lhe são 
, IV, V, XI, XVIII e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005 e 

, publicado no DOE n.° 7708, torna público os critérios para o processo de 
seleção de servidores policiais civis para a Pós Graduação (Especialização) de Com

, ofertada de forma on-line ao vivo pela Sociedade Empresária Limitada, 
denominada INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO (IPOG), inscrita sob o CNPJ 

, contratada por meio do instrumento n. 20/2022 
especialização será custeada pelo Fundo Estadual de Segurança Pública (

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINAR 

O presente edital disciplina normas, critérios, condições e etapas para seleção de 
policiais civis que tenham interesse em participar da Pós-Graduação (Especialização) em 
Computação Forense e Segurança da Informação. A referida especialização será ofertada de 

line ao vivo pela plataforma a ser indicada pela instituição de ensino,
meses (12 módulos), com a carga horária de 432 horas/aula, em um final de semana mensal 

feira das 18:00 às 23;00 b) aos Sábado das 8:00 às 19:00 e; c
com data prevista para início no dia 23 de setembro de 2022, 

haver encontros em outros dias, se houver necessidade.  

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 

São requisitos para participar do processo seletivo: 

Ser servidor (a) policial civil com dois anos de exercício até a data do início das 
 

Não estar no gozo de abono permanência; 
Ter, pelo menos, 03 (três) anos de efetivo exercício a ser cumprido no cargo;

ão estar cedido a outros órgãos; 

 
 Unidade Policial 

Delegacia Geral de Polícia Civil – DGPC 
 

GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ 

GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO) EM COMPUTAÇÃO FORENSE E SEGURANÇA 

critérios para seleção de servidores 
policiais civis para cursar Pós-Graduação em 
Computação Forense e Segurança da Informação – 

), usando das atribuições que lhe são 
, IV, V, XI, XVIII e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005 e Decreto n.° 

, torna público os critérios para o processo de 
Pós Graduação (Especialização) de Computação Forense e 

pela Sociedade Empresária Limitada, 
GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO (IPOG), inscrita sob o CNPJ 

 – FUNSEP (DGPC). A 
especialização será custeada pelo Fundo Estadual de Segurança Pública (Portaria 793, de 24 de 

O presente edital disciplina normas, critérios, condições e etapas para seleção de servidores 
Graduação (Especialização) em 

. A referida especialização será ofertada de 
o de ensino, durante 12 

meses (12 módulos), com a carga horária de 432 horas/aula, em um final de semana mensal 
feira das 18:00 às 23;00 b) aos Sábado das 8:00 às 19:00 e; c) aos Domingo 

no dia 23 de setembro de 2022, podendo 

até a data do início das 

ercício a ser cumprido no cargo; 
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e) Ter concluído graduação em curso superior reconhec
Educação; 

f) Apresentar, no ato da inscrição, cópia digitalizada do diploma de graduação, da 
carteira funcional ou outro documento que comprove vínculo institucional com a 
Polícia Civil do Amapá.

2.2. São requisitos para cursar Pós

a) Ser aprovado dentro do número de vagas no
b) Possuir disponibilidade de tempo para integralização da ca

curso; 
c) Comprometer

mais 03 (três) anos com a 
Delegacia-Geral de Polícia Civil, ou por quem por ela delegado, co
multiplicação do con

d) Não estar respondendo processo ou sindicância administrativa disciplinar, nem a 
inquérito policial ou processo criminal, comprovado mediante certidão nada consta 
emitida pela Corregedoria
Federal.  

3. DAS VAGAS 

3.1. Será ofertado um total de 10 (dez) vagas
 

CARGO 
Delegado(a) de Polícia Civil 
Agente ou Oficial de Polícia Civil
 
3.2. As vagas acima referidas serão preenchidas 

seleção prevista neste edital.
cargo, conforme previsto no item anterior, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas 
por servidores de cargos d
requerida.  

3.3. As vagas serão preenchidas na ordem classificatória até que se preencha o número de vagas 
disponíveis para a especialização e, no impedimento do classificado, será chamado o próximo 
obedecendo esta ordem.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. Etapa 1: Inscrição; 
4.2. Etapa 2: Prova Objetiva.
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Delegacia Geral de Polícia Civil 

Ter concluído graduação em curso superior reconhecido pelo Ministé
 

Apresentar, no ato da inscrição, cópia digitalizada do diploma de graduação, da 
carteira funcional ou outro documento que comprove vínculo institucional com a 
Polícia Civil do Amapá. 

São requisitos para cursar Pós-Graduação (Especialização) em Computação Forense:

Ser aprovado dentro do número de vagas no processo seletivo simplificado;
Possuir disponibilidade de tempo para integralização da ca

Comprometer-se, mediante termo por escrito, em manter vínculo por pelo menos 
mais 03 (três) anos com a Polícia Civil do Amapá, e sempre que convocado pela 

Geral de Polícia Civil, ou por quem por ela delegado, co
multiplicação do conhecimento adquirido; 
Não estar respondendo processo ou sindicância administrativa disciplinar, nem a 
inquérito policial ou processo criminal, comprovado mediante certidão nada consta 
emitida pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil, pela Justiça Estadual e

tado um total de 10 (dez) vagas para chamada imediata, conforme tabela abaixo:

 VAGAS
02 

Agente ou Oficial de Polícia Civil 08 

As vagas acima referidas serão preenchidas mediante aprovação e classificação na etapa da 
seleção prevista neste edital. Caso não sejam preenchidas as vagas disponíveis para cada 
cargo, conforme previsto no item anterior, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas 
por servidores de cargos diversos, inclusive no caso de não obtenção da pontuação mínima 

As vagas serão preenchidas na ordem classificatória até que se preencha o número de vagas 
disponíveis para a especialização e, no impedimento do classificado, será chamado o próximo 

decendo esta ordem. 

DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Etapa 2: Prova Objetiva. 

 
 Unidade Policial 

Delegacia Geral de Polícia Civil – DGPC 
 

ido pelo Ministério da 

Apresentar, no ato da inscrição, cópia digitalizada do diploma de graduação, da 
carteira funcional ou outro documento que comprove vínculo institucional com a 

) em Computação Forense: 

processo seletivo simplificado; 
Possuir disponibilidade de tempo para integralização da carga horária semanal do 

se, mediante termo por escrito, em manter vínculo por pelo menos 
sempre que convocado pela 

Geral de Polícia Civil, ou por quem por ela delegado, contribuir com a 

Não estar respondendo processo ou sindicância administrativa disciplinar, nem a 
inquérito policial ou processo criminal, comprovado mediante certidão nada consta 

Geral de Polícia Civil, pela Justiça Estadual e pela Justiça 

para chamada imediata, conforme tabela abaixo: 

VAGAS 

mediante aprovação e classificação na etapa da 
Caso não sejam preenchidas as vagas disponíveis para cada 

cargo, conforme previsto no item anterior, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas 
sos, inclusive no caso de não obtenção da pontuação mínima 

As vagas serão preenchidas na ordem classificatória até que se preencha o número de vagas 
disponíveis para a especialização e, no impedimento do classificado, será chamado o próximo 
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5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições para a presente seleção deverão ser feitas, exclusivamente de forma on
endereço eletrônico a seguir:
da Polícia Civil do Amapá
período das 08h00min. do dia 

5.2. No ato da inscrição, os candidatos deverão:
I) Preencher Formulário de Inscrição 
II) Fazer upload do 
III) Fazer upload da 

o vínculo com a instituição.
5.3. A homologação das inscrições

acessarem a prova objetiva será divulgada no 
Civil, sob a URL: <http://www.policiacivil.ap.gov.br/

5.4. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem os requisitos const
no item 2.1 deste Edital
o formulário de inscrição. 

5.5. Este processo seletivo constará de Prova Objetiva com conteúdo programático 
o quadro a seguir, bem como com o previsto no Anexo II.

Conteúdo Programático
Anexo II 

I. Conhecimentos Básicos de Computação 
(Informática). 

II. Conhecimentos Básicos de Direito Penal

III. Conhecimentos Básicos de Direito 
Processual Penal. 

IV. Conhecimentos Básicos 
Especial. 

 

6. DA PROVA OBJETIVA 

6.1. A aplicação da Prova Objetiva
Brasília, cujo link de acesso à sala do ambiente virtual no Zoom 
48 (quarenta e oito) horas

6.2. É de responsabilidade 
correspondência eletrônica (e
por meio do e-mail: <selecao2022@policiacivil.ap.gov.br

POLÍCIA CIVIL 
ESTADO DO AMAPÁ 

  

 

Delegacia Geral de Polícia Civil 

As inscrições para a presente seleção deverão ser feitas, exclusivamente de forma on
endereço eletrônico a seguir:<https://forms.gle/UHyiETQbLj4uJZDV6>,
da Polícia Civil do Amapá, com preenchimento de ficha de inscrição 

das 08h00min. do dia 14/07/2022 às 23:59min. do dia  21/07/2022

No ato da inscrição, os candidatos deverão: 
Formulário de Inscrição on-line (conforme informações do 

do Diploma de nível superior digitalizado; e 
da Carteira Funcional ou outro documento oficial com foto que comprove 

o vínculo com a instituição. 
homologação das inscrições, com os nomes dos servidores devidamente aptos para 

acessarem a prova objetiva será divulgada no dia 25/07/2022, pelo sítio eletrônico da Polícia 
http://www.policiacivil.ap.gov.br/>. 

Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem os requisitos const
no item 2.1 deste Edital, bem como daqueles candidatos que não preenche
o formulário de inscrição.  
Este processo seletivo constará de Prova Objetiva com conteúdo programático 
o quadro a seguir, bem como com o previsto no Anexo II. 

Conteúdo Programático 
Nº de 

questões 
Peso Duração

Conhecimentos Básicos de Computação 10 2,0 

2 horasConhecimentos Básicos de Direito Penal. 05 1,0 

Conhecimentos Básicos de Direito 05 1,0 

Conhecimentos Básicos da Legislação 05 1,0 

 

A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá no dia 07/08/2022, às 09h00min
de acesso à sala do ambiente virtual no Zoom será enviado com no mínimo 

horas de antecedência para o e-mail do candidato inscrito. 
É de responsabilidade de o candidato verificar o recebimento do link
correspondência eletrônica (e-mail), comunicando ao setor de seleção eventual falha no envio, 

selecao2022@policiacivil.ap.gov.br>. 

 
 Unidade Policial 

Delegacia Geral de Polícia Civil – DGPC 
 

As inscrições para a presente seleção deverão ser feitas, exclusivamente de forma on-line, no 
, sob a responsabilidade 

, com preenchimento de ficha de inscrição on-line (Anexo I), no 
21/07/2022. 

conforme informações do Anexo I); 

documento oficial com foto que comprove 

, com os nomes dos servidores devidamente aptos para 
sítio eletrônico da Polícia 

Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem os requisitos constantes 
preencherem corretamente 

Este processo seletivo constará de Prova Objetiva com conteúdo programático de acordo com 

Duração Caráter 

2 horas 
Eliminatório e 
Classificatório 

09h00min horas, horário de 
será enviado com no mínimo 

mail do candidato inscrito.  
link no seu endereço de 

, comunicando ao setor de seleção eventual falha no envio, 
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6.3. No ambiente da sala virtual, será disponibilizados aos candidatos link de acesso à plataforma 
onde será aplicada a prova. 

6.4. Cada candidato receberá um Cadern
múltipla escolha, com alternativas “a”, “b”, “c” e “d”, sendo que somente 1 (uma) destas 
alternativas será considerada correta.

6.5. As questões da prova serão divididas conforme o conteúdo pr
5.5. 

6.6. As questões da Prova Objetiva terão peso 2,0 (dois) para Conhecimentos Básicos de 
Informática e peso 1,0 (um) para as demais matérias. 

6.7. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório.
6.8. A Prova Objetiva terá a duração máxima

responsabilidade do candidato a administração do seu
bloqueada para respostas após transcorrido

6.9. O candidato deverá assinalar somente uma resposta, no espaço c
6.10. O candidato é responsável pelo fornecimento de seus dados pessoais, para sua identificação 

na Prova Objetiva, mediante 
desclassificados os candidatos que não identificarem corretame

6.11. Os candidatos deverão estar logados na plataforma de aplicação de prova com pelo menos 30 
(trinta) minutos de antecedência ao ho
a Webcam ligada, sob pena de desclassificação,
indicada tempestivamente.

6.12. Serão desclassificados os candidatos
dos conhecimentos requeridos.

6.13. Após concluir o preenchimento das respostas de todas as questões na plataforma, o c
deve clicar no botão “CONCLUÍDO

6.14. O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva
2022 no sítio eletrônico da Polícia Civil do Amapá, sob a URL: 
<http://www.policiacivil.ap.gov.br/

6.15. O Prazo para interposição de recurso
do dia 08 a 09 de agosto de 2022
Após o período de recurso será d

6.16. A nota total da prova objetiva será de 35 pontos, sendo 10 (dez) questões com peso 2,0 (dois) 
e outras 15 (quinze) com peso 

6.17. Será considerado CLASSIFICADO
superior: 

a)  10,0 (dez) pontos na Prova de Conhecimentos Básicos em Computação (informática);
b)  3,0 (três) pontos na Prova de Conhecimentos em Direito Penal;
c)  3,0 (três) pontos na Prova de Conhecimentos em Processo Penal;
d)  3,0 (dois) pontos na Prova de Conhecimento em Legislação Especial. 

POLÍCIA CIVIL 
ESTADO DO AMAPÁ 

  

 

Delegacia Geral de Polícia Civil 

No ambiente da sala virtual, será disponibilizados aos candidatos link de acesso à plataforma 
onde será aplicada a prova.  
Cada candidato receberá um Caderno de Questões, contendo 25 (vinte e cinco) questões de 
múltipla escolha, com alternativas “a”, “b”, “c” e “d”, sendo que somente 1 (uma) destas 
alternativas será considerada correta. 
As questões da prova serão divididas conforme o conteúdo programático con

da Prova Objetiva terão peso 2,0 (dois) para Conhecimentos Básicos de 
Informática e peso 1,0 (um) para as demais matérias.  
A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório. 
A Prova Objetiva terá a duração máxima de 02 (duas) horas para sua realização. É de inteira 
responsabilidade do candidato a administração do seu tempo na plataforma, a qual
bloqueada para respostas após transcorrido o tempo. 
O candidato deverá assinalar somente uma resposta, no espaço correspondente.
O candidato é responsável pelo fornecimento de seus dados pessoais, para sua identificação 

, mediante aposição do número do seu CPF, nome completo e cargo
desclassificados os candidatos que não identificarem corretamente sua prova. 
Os candidatos deverão estar logados na plataforma de aplicação de prova com pelo menos 30 
(trinta) minutos de antecedência ao horário marcado para o seu início, 

sob pena de desclassificação, por meio da plataforma Zoom ou outra 
indicada tempestivamente. 
Serão desclassificados os candidatos que obtiverem pontuação igual a zero (00) em qualquer 
dos conhecimentos requeridos. 
Após concluir o preenchimento das respostas de todas as questões na plataforma, o c

CONCLUÍDO” para enviar as questões.  
Gabarito Preliminar da Prova Objetiva será divulgado na data provável de 

no sítio eletrônico da Polícia Civil do Amapá, sob a URL: 
http://www.policiacivil.ap.gov.br/>.  

Prazo para interposição de recurso em face do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva
do dia 08 a 09 de agosto de 2022, por meio do e-mail <selecao2022@policiacivil.ap.gov.br
Após o período de recurso será divulgado o gabarito definitivo. 
A nota total da prova objetiva será de 35 pontos, sendo 10 (dez) questões com peso 2,0 (dois) 
e outras 15 (quinze) com peso 1,0 (um), conforme quadro constante no item 5.5.

CLASSIFICADO no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou 

) pontos na Prova de Conhecimentos Básicos em Computação (informática);
3,0 (três) pontos na Prova de Conhecimentos em Direito Penal; 
3,0 (três) pontos na Prova de Conhecimentos em Processo Penal; 

,0 (dois) pontos na Prova de Conhecimento em Legislação Especial.  

 
 Unidade Policial 

Delegacia Geral de Polícia Civil – DGPC 
 

No ambiente da sala virtual, será disponibilizados aos candidatos link de acesso à plataforma 

o de Questões, contendo 25 (vinte e cinco) questões de 
múltipla escolha, com alternativas “a”, “b”, “c” e “d”, sendo que somente 1 (uma) destas 

ogramático constante no item 

da Prova Objetiva terão peso 2,0 (dois) para Conhecimentos Básicos de 

de 02 (duas) horas para sua realização. É de inteira 
tempo na plataforma, a qual ficará 

orrespondente. 
O candidato é responsável pelo fornecimento de seus dados pessoais, para sua identificação 

nome completo e cargo. Serão 
nte sua prova.  

Os candidatos deverão estar logados na plataforma de aplicação de prova com pelo menos 30 
rário marcado para o seu início, obrigatoriamente com 

plataforma Zoom ou outra 

igual a zero (00) em qualquer 

Após concluir o preenchimento das respostas de todas as questões na plataforma, o candidato 

será divulgado na data provável de 08 de agosto de 
no sítio eletrônico da Polícia Civil do Amapá, sob a URL: 

em face do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva será 
selecao2022@policiacivil.ap.gov.br>. 

A nota total da prova objetiva será de 35 pontos, sendo 10 (dez) questões com peso 2,0 (dois) 
, conforme quadro constante no item 5.5. 

no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou 

) pontos na Prova de Conhecimentos Básicos em Computação (informática); 
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6.18. Serão utilizados como critérios de desempate para Prova Obj
1. Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos em Computação (informática); 
2. Maior nota nas questões de Conhecimento em Legislação Especial;
3. Maior nota nas questões somadas de Conhecimentos em Direito Penal e Processual Penal; 
4. Lotação em unidades policiais especializadas: DR

DECOR e DEMA.  
 

6.19. Em caso de empate considerados os critérios acima definidos, terá precedência o candidato 
mais velho.  

6.20. Publicação do Resultado da Prova Objetiva ocorrer
da Polícia Civil, sob a URL: <
aprovados. 

6.21. Os 10 (dez) primeiros candidatos
3.1, serão inscritos na Pós
mediante entrega da documentação exigida pela instituição de ensin
especialização. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O (a) servidor (a) policial civil, beneficiário, que abandonar o curso, não for aprovado ou 
pedir exoneração, seja durante a realização da Especialização 
(três) anos, inclusive por motivo de aposentadoria por tempo de serviço, deverá ressarci
erário estadual os recursos públicos despendidos.
7.2. O servidor contemplado com a Especialização 
unidades policiais cuja atividade fim 
Podendo ser convocado, se
unidades policiais em caráter temporário. 
7.3. A inscrição do candidato impli
contidas neste Edital e em outros documentos oficiais a serem publicados pe
7.4. As regras previstas neste Edital poderão ser detalhadas mediante novas publicações 
complementares, visando dirimir dúvidas e casos omissos. 
7.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados complementares 
7.6. As dúvidas serão sanadas exclusivamente por e
candidato, o CPF, 
<selecao2022@policiacivil.ap.gov.br
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critérios de desempate para Prova Objetiva, na sequência:
Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos em Computação (informática); 
Maior nota nas questões de Conhecimento em Legislação Especial; 
Maior nota nas questões somadas de Conhecimentos em Direito Penal e Processual Penal; 
Lotação em unidades policiais especializadas: DR-CIBBER, DERCCA, DECCON, LAB

Em caso de empate considerados os critérios acima definidos, terá precedência o candidato 

Publicação do Resultado da Prova Objetiva ocorrerá até o dia 12/08/2022
da Polícia Civil, sob a URL: <http://www.policiacivil.ap.gov.br/>com o nome dos candidatos 

Os 10 (dez) primeiros candidatos classificados, conforme número de vagas descritas
serão inscritos na Pós-Graduação em Computação Forense e Segurança da Informação

mediante entrega da documentação exigida pela instituição de ensin

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

(a) policial civil, beneficiário, que abandonar o curso, não for aprovado ou 
o, seja durante a realização da Especialização ou em período inferior a 03 

(três) anos, inclusive por motivo de aposentadoria por tempo de serviço, deverá ressarci
erário estadual os recursos públicos despendidos. 

O servidor contemplado com a Especialização poderá ser lotado, preferencialmente, em 
unidades policiais cuja atividade fim seja relacionada com o conteúdo ministrado no curso. 
Podendo ser convocado, sempre que necessário, para prestar apoio 
unidades policiais em caráter temporário.  

A inscrição do candidato implica em aceitação das normas d
contidas neste Edital e em outros documentos oficiais a serem publicados pe

As regras previstas neste Edital poderão ser detalhadas mediante novas publicações 
complementares, visando dirimir dúvidas e casos omissos.  

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados complementares referentes a este processo seletivo. 

As dúvidas serão sanadas exclusivamente por e-mail, contendo o nome completo do 
candidato, o CPF, enviadas para o seguinte endereço eletrônico: 

selecao2022@policiacivil.ap.gov.br>. 
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, na sequência: 
Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos em Computação (informática);  

Maior nota nas questões somadas de Conhecimentos em Direito Penal e Processual Penal; e 
DECCON, LAB-LD, DRACO, 

Em caso de empate considerados os critérios acima definidos, terá precedência o candidato 

/08/2022, no sítio eletrônico 
o nome dos candidatos 

número de vagas descritas no item 
e Segurança da Informação, 

mediante entrega da documentação exigida pela instituição de ensino para cursar a 

(a) policial civil, beneficiário, que abandonar o curso, não for aprovado ou 
ou em período inferior a 03 

(três) anos, inclusive por motivo de aposentadoria por tempo de serviço, deverá ressarcir ao 

ser lotado, preferencialmente, em 
relacionada com o conteúdo ministrado no curso. 

mpre que necessário, para prestar apoio técnico em outras 

ca em aceitação das normas do processo de seleção 
contidas neste Edital e em outros documentos oficiais a serem publicados pela DGPC. 

As regras previstas neste Edital poderão ser detalhadas mediante novas publicações 

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 

mail, contendo o nome completo do 
para o seguinte endereço eletrônico: 
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8. DO CRONOGRAMA GERAL

Publicação do edital 

Período de inscrição 

Publicação das inscrições homologadas

Aplicação da Prova Objetiva 

Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva

Prazo para interposição de recurso em face do Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva 

Publicação dos Aprovados na Prova Objetiva
definitivo.  

Publicação dos Classificados para cursar a Pós

Período de matrícula na instituição de ensino

 

  
 

Delegado
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DO CRONOGRAMA GERAL 

ETAPAS 

Publicação das inscrições homologadas 

Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 

Prazo para interposição de recurso em face do Gabarito Preliminar da 

Publicação dos Aprovados na Prova Objetiva e divulgação do gabarito 

Publicação dos Classificados para cursar a Pós-Graduação 

Período de matrícula na instituição de ensino 

 

Macapá, 13 de julho de 2022.    

 

ALAN MOUTINHO ALBRECHT 
Delegado-Geral da Polícia Civil do Amapá (em exercício)
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DATAS 

13/07/2022 

14/07 a 21/07/2022 

25/07/2022 

07/08/2022 

08/08/2022 

08/08 a 09/08/2022 

10/08/2022 

12/08/2022 

12/08 a 14/08/2022 

(em exercício) 
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 CURSO COMPUTAÇÃO FORENSE

NOME COMPLETO: 

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

NATURALIDADE: 

ESTADO CIVIL: 

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

LOTAÇÃO: 

TELEFONE: 

EMAIL: 

GRADUADO EM: 

INSTITUIÇÃO DA GRADUAÇÃO:

ANO DA GRADUAÇÃO: 

ENDEREÇO: 

CEP: 

CIDADE: 

POLÍCIA CIVIL 
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ANEXO I 

Formulário de Inscrição 

CURSO COMPUTAÇÃO FORENSE 

 RG: 

MATRÍCULA: 

CARGO: 

INSTITUIÇÃO DA GRADUAÇÃO: 

 

 
 Unidade Policial 

Delegacia Geral de Polícia Civil – DGPC 
 

Cód. verificador: 102737527. Cód. CRC: 74D4D26
Documento assinado eletronicamente por ALAN MOUTINHO ALBRECHT em 13/07/2022 11:37, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



POLÍCIA CIVIL
ESTADO DO AMAPÁ

 

 

  

 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: 
aplicativos comerciais de navegação 
Windows). 4 Conceitos de proteção, segurança e integridade 
Redes locais de comunicação 
(OSI/ISO e TCP/IP) e protocolos. 6

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO PENAL: 
caracteres e função do direito
ramos do direito. 1.4 Direito penal e política criminal. 2 Crimes contra o patrimônio. 3 Crimes contra 
a dignidade sexual. 4 Crimes contra a Honra. 5
8.069/1990. 6.1 Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a Dignidade 
Sexual de Criança e de Adolescente

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO PROCESSUAL PENAL:
natureza; conceito; finalidade; características; fundamentos; titularidade; grau de cognição; valor 
probatório; formas de instauração; 
indiciamento; garantias do investigado; conclusão; prazos. 2 Termo circunstanciado de ocorrência; 
atos processuais; forma, lugar e tempo. 3 Provas. 3.1 Conceito, objeto, classificação e sistemas de 
avaliação. 3.2 Princípios gerais da pr
3.5 Provas ilícitas. 3.6 Meios de prova: perícias, interrogatório, confissão, testemunhas, 
reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios. 3.7 Busca e apreensão: 
pessoal, domiciliar, requisitos, restrições, horários. 3.8 Exame de corpo de delito, da cadeia de 
custódia e das perícias em geral.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 1 
Estadual n. 2.507/2020. 4 Convenção de Budapeste
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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos de internet/intranet. 2 Ferramentas e 
aplicativos comerciais de navegação - pesquisas.  3 Noções de sistema operacional (ambiente Linux e 
Windows). 4 Conceitos de proteção, segurança e integridade – Códigos de integridade (hashes). 5

is de comunicação - terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura 
I/ISO e TCP/IP) e protocolos. 6 Metadados de arquivos. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO PENAL: 1 Introdução ao direito penal. 1.1 Conceito, 
caracteres e função do direito penal. 1.2 Princípios básicos do direito penal. 1.3 Relações com outros 
ramos do direito. 1.4 Direito penal e política criminal. 2 Crimes contra o patrimônio. 3 Crimes contra 

Crimes contra a Honra. 5 Crimes contra a administração pública.  
Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a Dignidade 

Sexual de Criança e de Adolescente. 6.2 Dos Crimes. 7 Lei 8.078/90. 7.1 Das Infrações Penais.

BÁSICOS DE DIREITO PROCESSUAL PENAL:. 1 Inquérito policial. 1
natureza; conceito; finalidade; características; fundamentos; titularidade; grau de cognição; valor 
probatório; formas de instauração; notitia criminis; delatio criminis; procedimen
indiciamento; garantias do investigado; conclusão; prazos. 2 Termo circunstanciado de ocorrência; 
atos processuais; forma, lugar e tempo. 3 Provas. 3.1 Conceito, objeto, classificação e sistemas de 
avaliação. 3.2 Princípios gerais da prova, procedimento probatório. 3.3 Valoração. 3.4 Ônus da prova. 
3.5 Provas ilícitas. 3.6 Meios de prova: perícias, interrogatório, confissão, testemunhas, 
reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios. 3.7 Busca e apreensão: 

domiciliar, requisitos, restrições, horários. 3.8 Exame de corpo de delito, da cadeia de 
custódia e das perícias em geral. Lei 9.296/1996. 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 1 Lei 12.965/2014. 2 Lei 13.709/2018. 3
onvenção de Budapeste.  
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1 Conceitos de internet/intranet. 2 Ferramentas e 
pesquisas.  3 Noções de sistema operacional (ambiente Linux e 

igos de integridade (hashes). 5 
terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura 

1 Introdução ao direito penal. 1.1 Conceito, 
penal. 1.2 Princípios básicos do direito penal. 1.3 Relações com outros 

ramos do direito. 1.4 Direito penal e política criminal. 2 Crimes contra o patrimônio. 3 Crimes contra 
Crimes contra a administração pública.  6 Lei 

Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a Dignidade 
Lei 8.078/90. 7.1 Das Infrações Penais. 

. 1 Inquérito policial. 1.1 Histórico; 
natureza; conceito; finalidade; características; fundamentos; titularidade; grau de cognição; valor 

; procedimentos investigativos; 
indiciamento; garantias do investigado; conclusão; prazos. 2 Termo circunstanciado de ocorrência; 
atos processuais; forma, lugar e tempo. 3 Provas. 3.1 Conceito, objeto, classificação e sistemas de 

ova, procedimento probatório. 3.3 Valoração. 3.4 Ônus da prova. 
3.5 Provas ilícitas. 3.6 Meios de prova: perícias, interrogatório, confissão, testemunhas, 
reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios. 3.7 Busca e apreensão: 

domiciliar, requisitos, restrições, horários. 3.8 Exame de corpo de delito, da cadeia de 

Lei 12.965/2014. 2 Lei 13.709/2018. 3 Lei 
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Declaro para os devidos fins que eu ________________________________________, servidor (a) 
Policial Civil do Estado do Amapá, portador do RG ____________, CPF__________________, 
matrícula ____________, lotado na ____________, tenho ciência das obrigações inerentes à 
qualidade de aluno (a) aprovado (a) para participar do Aperfeiçoamento 
Computação Forense e Segurança da 

Dedicar-me às ativ
Assumir a obrigação de restituir os valores despendidos, salvo as motivadas por caso 
fortuito, força maior, circunstância alheia à vontade ou doença grave, desde que 
devidamente comprovados;
Contribuir para investigações 
dentro da Polícia Civil do Amapá;
Ter ciência que a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital para o processo de seleção e também inscrição no Aperfeiçoamento de 
Graduação Computação Forense 
Responsabilizar-me em acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo
Estar ciente que poderei ser lotado em unidades policiais cuja atividade fim esteja 
relacionada com o conteú
necessário, para prestar apoio técni
 Uma vez aprovado no processo seletivo e efetuada a matrícula, abster
exoneração, seja durante a realização da Especiali
(três) anos, inclusive por motivo de apo
perda do vínculo com a Polícia Civil, deverei
públicos despendidos.

 
A inobservância das cláusulas

servidor (a), implicará na restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com os índices 
previstos na legislação. 

Local e data: 

______________________________
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ANEXO III 

TERMO DE ACEITE E COMPROMISSO 

Declaro para os devidos fins que eu ________________________________________, servidor (a) 
Policial Civil do Estado do Amapá, portador do RG ____________, CPF__________________, 

__________, lotado na ____________, tenho ciência das obrigações inerentes à 
qualidade de aluno (a) aprovado (a) para participar do Aperfeiçoamento 
Computação Forense e Segurança da Informação - IPOG, que ME OBRIGAM a:

me às atividades do curso e obter aprovação; 
Assumir a obrigação de restituir os valores despendidos, salvo as motivadas por caso 
fortuito, força maior, circunstância alheia à vontade ou doença grave, desde que 
devidamente comprovados; 

para investigações criminais e multiplicação do conhecimento adquirido 
Polícia Civil do Amapá; 

Ter ciência que a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital para o processo de seleção e também inscrição no Aperfeiçoamento de 
Graduação Computação Forense – IPOG; 

me em acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo; 
Estar ciente que poderei ser lotado em unidades policiais cuja atividade fim esteja 
relacionada com o conteúdo ministrado no curso. Podendo ser convocado, sempre que 
necessário, para prestar apoio técnico em outras unidades policiais;
Uma vez aprovado no processo seletivo e efetuada a matrícula, abster

exoneração, seja durante a realização da Especialização ou em período inferior a 03 
(três) anos, inclusive por motivo de aposentadoria por tempo de serviço. Caso haja 
perda do vínculo com a Polícia Civil, deverei ressarcir ao erário estadual os recursos 
públicos despendidos. 

A inobservância das cláusulas citadas acima e/ou se praticada qualquer fraude 
na restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com os índices 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 
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Declaro para os devidos fins que eu ________________________________________, servidor (a) 
Policial Civil do Estado do Amapá, portador do RG ____________, CPF__________________, 

__________, lotado na ____________, tenho ciência das obrigações inerentes à 
qualidade de aluno (a) aprovado (a) para participar do Aperfeiçoamento – Pós-Graduação em 

a: 

Assumir a obrigação de restituir os valores despendidos, salvo as motivadas por caso 
fortuito, força maior, circunstância alheia à vontade ou doença grave, desde que 

criminais e multiplicação do conhecimento adquirido 

Ter ciência que a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital para o processo de seleção e também inscrição no Aperfeiçoamento de Pós-

me em acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a 

Estar ciente que poderei ser lotado em unidades policiais cuja atividade fim esteja 
do ministrado no curso. Podendo ser convocado, sempre que 

co em outras unidades policiais; 
Uma vez aprovado no processo seletivo e efetuada a matrícula, abster-me pedir 

zação ou em período inferior a 03 
sentadoria por tempo de serviço. Caso haja 

ressarcir ao erário estadual os recursos 

citadas acima e/ou se praticada qualquer fraude pelo 
na restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com os índices 
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POR QUE 
ESCOLHER 
O IPOG?

Com 18 anos no mercado, essa Instituição de Ensino 
Superior é referência nacional em transformar profissionais 
em especialistas! Presente em TODO o país, o IPOG já 
especializou mais de 100 mil alunos e continua fazendo a 
diferença na vida de milhares de pessoas.

Buscamos sempre evoluir em nossos processos e a prova 
disso é que, em todos os módulos (de todas as formações) 
são feitas pesquisas de satisfação para escutar os alunos 
e avaliar nosso nível de entrega. Acatando as sugestões e 
mantendo o foco na alta performance, conseguimos atingir 
a marca atual de 97,14% de satisfação! E esse número só 
tende a crescer.

Todos os cursos são reconhecidos pelo MEC (com nota 
máxima no EAD) e a formação curricular de cada um 
é sempre atualizada com o mercado, alinhando teoria + 
prática, para que você conclua o curso já sabendo atuar na 
sua área e aplicar o que foi aprendido.

Nossos professores possuem experiência prática de 
mercado (nacional e internacional) e temos um corpo 
docente bem diverso, com profissionais de vários cantos  
do país, a maioria mestres e doutores.





AGIR
Experiência Concreta

Fatos (o que aconteceu?)
Teoria em uso

APLICAR
Experimentação Ativa

Futuro (o que vou fazer?)
Implementa teoria revisada

REFLETIR
Observação reflexiva

Sentimentos (o que vivenciei?)
Avalia comportamento

e consequências
 

CONCEITUALIZAR
Conceitualização Abstrata

Achados (por que aconteceu?)
Revê teoria

CICLO DE 
APRENDIZAGEM
EXPERIENCIAL

MÉTODO
IPOG

2ª DIMENSÃO

Um módulo transversal exclusivo
do Programa Plenitude, voltado para o 

autoconhecimento, para o desenvolvimento
de habilidades socioemocionais aplicadas

ao mercado de trabalho e vida pessoal.

3ª DIMENSÃO
Desenvolvimento integral 

do potencial humano

2ª DIMENSÃO
Sala de aula + Ambiente 
virtual de aprendizagem

1ª DIMENSÃO
Formação continuada

de professores

Avaliação
semanal

do professor
pelo aluno.

Professores
referências e
atuantes no

mercado.

Capacitação
anual de

professores.

A metodologia de cada módulo segue o 
formato da Sala de Aula Invertida, onde o 
aluno é estimulado a conhecer o conteúdo 
de preparação e ancoragem previamente, 

potencializando a retenção do conteúdo e o 
tempo de aprendizagem durante as aulas.

MÉTODO IPOG

O IPOG possui uma metodologia inovadora, criada com o objetivo de aprimorar cada vez 
mais a experiência de aprendizagem dos alunos. Esse método foi elaborado a partir de 
referências pedagógicas e está estruturado em 3 dimensões. Entenda:





Os crimes envolvendo equipamentos computacionais vêm aumentando, impulsio-
nados pelas facilidades disponibilizadas pela tecnologia, pela velocidade da co-
municação e pela própria especialização dos criminosos. Como o crime cibernético 
pode englobar uma gama muito ampla de transgressões, a compreensão de suas 
várias vertentes é essencial para identificar a ação mais adequada para ser adotada 
em um determinado caso.

Nesse contexto, empresas precisam de profissionais qualificados para prover se-
gurança a seus dados sensíveis, enquanto a Justiça, por envolver questões técnicas 
específicas, necessita de um profissional capaz de auxiliar a apuração dos crimes 
que envolvam o uso de dispositivos computacionais. Tanto juízes quanto escritórios 
de advocacia recorrem a profissionais especializados, com amplo conhecimento em 
computação, redes de computadores, segurança da informação, sistemas de arqui-
vos, direito digital e outras áreas afins. As carreiras de perito digital e dos profissio-
nais de segurança cibernética é hoje uma profissão em ascensão, cujo salário inicial 
ultrapassa bastante a média de outras profissões. 

Por meio de uma abordagem prática e usando conceitos consolidados, esta es-
pecialização formará um profissional capaz de analisar aspectos da segurança de 
dados, bem como elaborar e contestar laudos emitidos na área de computação 
forense tornando-os tecnicamente aptos para atuarem como perito criminal, perito 
judicial, assistente técnico ou profissional de segurança da informação.

Enfim, este curso reúne os mais relevantes temas para a eficiente coleta e análise 
de provas, compreendendo o detalhamento sobre a coleta de evidências digitais, o 
rastreamento de manipulação de informações e de imagens na rede e o universo 
virtual “escondido” onde ocorre a maior parte dos crimes cibernéticos – venda de 
armas, drogas, pedofilia, entre outros.

APRESENTAÇÃO 
DO CURSO



RESULTADOS
                                                          

• Ao final do curso você será capaz de proteger dados e produzir laudos e parece-
res fundamentados em análises de vestígios cibernéticos, tendo os conhecimen-
tos necessários para exames de mídias em geral, coleta de dados em Sistemas 
Operacionais e recuperação de evidências.

• Conseguirá aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos para atuar na 
Computação Forense, identificando os principais métodos e técnicas aplicadas à 
construção e análise da prova pericial;

• Será capaz de resolver problemas forenses, através da apresentação e discussão 
de casos reais e atividades práticas simuladas;

• Estará pronto para atuar na área de Segurança da Informação;

• Estará preparado para a construção de pareceres e análises de documentos de 
natureza técnico-científica no âmbito da justiça criminal e civil.

DIFERENCIAIS DO CURSO
                                                                                           

• Corpo docente formado por Peritos em Informática da Polícia Federal, autores 
das principais publicações da área no Brasil, com vasta experiência profissional 
e acadêmica;

• A média do índice de satisfação dos professores do curso, de acordo com os cri-
térios do IPOG, supera os 97%;

• Curso com foco em ferramentas livres de mercado;

• Módulos práticos imediatamente aplicáveis à atuação profissional; 

• O aluno terá oportunidade de estabelecer networking qualificado, pois estará 
próximo de profissionais de diversas formações, que propiciarão crescimento de 
sua visão multi e interdisciplinar.



ESTE CURSO É INDICADO PARA:
                                                                                                               

Profissionais com formação em nível superior, em especial graduados nas diversas 
áreas da computação/informática, profissionais que atuam na área de segurança 
da informação, na segurança pública, na área de investigação particular, ou para 
quem deseja adquirir habilidades técnicas necessárias à realização de uma investi-
gação forense no universo digital.  

FORMAÇÃO CURRICULAR
                                                                                              

1) Princípios de Criminalística e Introdução à Computação Forense

2) Perícias em Mídias de Armazenamento

3) Análise Forense do Sistema Operacional Windows

4) Análise Forense do Sistema Operacional LINUX

5) Exames em Malwares e Técnicas Antiforenses

6) Perícias em Locais de Internet e relacionados à Pornografia Infanto-Juvenil

7) Segurança e Inteligência Cibernética 

8) Criptografia e Criptoanálise

9) Perícias em Imagens Digitais

10) Perícias em Equipamentos Computacionais Portáteis e de Telefonia Móvel

11) Tópicos Especiais: Criptomoedas, Darkweb, IoT e Forensic Readiness

12) Desenvolvimento Integral do Potencial Humano





MATRIZ CURRICULAR E EMENTAS
                                                                                                                   

1) PRINCÍPIOS DE CRIMINALÍSTICA E INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO 
FORENSE 
1- Evolução conceitual da Criminalística: relação entre Ciências Forenses, Crimi-
nalística e Perícia Criminal. 2- Contextualização da Criminalística no Sistema Judi-
ciário Brasileiro: 2.1- Estrutura da Perícia Oficial Estadual x Federal, 2.2- Áreas da 
Perícia Criminal e metodologia de atuação. 3- Conceitos Fundamentais de interesse 
criminalístico: vestígio, indício e evidência. 4-Competência legal: Perito Oficial, As-
sistente Técnico e Perito Judicial. 5- Corpo de delito e exame de corpo de delito. 6- 
Cadeia de custódia e suas implicações técnicas e legais. 7- A Prova Judicial: meios 
de prova, tipos de prova, provas ilícitas. 8- Documentos processuais da Criminalís-
tica: laudos e pareceres. 9- Introdução a Computação Forense: 9.1- Vestígio digital, 
9.2-Preservação de dados em materiais questionados, 9.3- Integridade de dados e 
uso da função HASH, 9.3- Estudo de casos. 10-Noções de Direito Cibernético: 10.1- 
Crimes digitais e cibernéticos, 10.2- Lei que tipifica os delitos de informática, 10.3- 
Marco civil da internet. 

2) PERÍCIAS EM MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO
1-Preservação dos dados da mídia questionada. 2- Descrição do material exami-
nado: identificação do estado do material questionado, da marca, modelo, número 
de série e capacidade dos equipamentos. 3- Análise de Evidências com Softwares 
Livres: 3,1- Metodologia de análise forense: identificação, aquisição, análise, apre-
sentação. 4-Aquisição de dados: espelhamento, criação de imagens, Hashes de 
imagens. 5- IPED: Indexador e Processador de Evidências Digitais. 6- Outras ferra-
mentas e sistemas operacionais livres para perícia em mídias. 

3) ANÁLISE FORENSE DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
1-Sistemas de arquivos: 1.1- FAT – principais características, 1.2 - NTFS. 2- Aná-
lise do sistema de arquivos NTFS. 3-Introdução à análise forense da família Mi-
crosoft Windows. 4- Aquisição de dados do sistema operacional. 5- Artefatos do 
sistema operacional de interesse para a análise forense: Registro, Index Search, 
Thumbs.db / Thumbscache, Recycle Bin, Prefetch. Superfetch., Arquivos de Spool, 
Arquivos Link/Shortcut (.LNK), Jump Lists,  Shellbags, User Assist, MRU, Event 
Logs (Evtx e Evt), 6 - Análise Live: dump de processos, Metodologia Live. Procedi-
mentos e Ferramentas, Dump de Memória RAM, Análise de Memória RAM.

4) ANÁLISE FORENSE DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX
1 - Introdução aos sistemas de arquivos Linux. 2 - Informações de data e horário. 
3 - Permissões de arquivos e pastas. 4 - Duplicação forense em Linux. 5 - Coleta de 
informações voláteis. 6 - Análise dos processos em execução: dump de processos 
e da memória.7 - Arquivos em uso e compartilhamentos ativos. 8 - Montagem de 



imagens. 9 - Estudo de caso: ferramentas de análise em sistemas Linux. 10 - Ge-
ração de linha do tempo (timeline). 11 - Data Carving: procurando arquivos espe-
cíficos. 12 - Arquivos de Log. 13 - Outras fontes de informação em sistemas Linux. 
14 - Estudo de Vulnerabilidades.

5) EXAMES EM MALWARES E TÉCNICAS ANTIFORENSES
1-Introdução e conceitos básicos. 2-Tipos de malware. 3- Tipos de análise. 4- Con-
figuração de um laboratório de análise. 5- Análise estática. 6- Análise dinâmica 
(comportamental). 7- Introdução à análise de código (engenharia reversa e depu-
ração). 8- Estudos de casos.

6) PERÍCIAS EM LOCAIS DE INTERNET E RELACIONADOS À 
PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL
1 - Perícias em Locais de Internet: 1.1- Histórico da Internet, 1.2- Materialidade de 
Crimes na Internet, 1.3- Legislação relacionada aos Crimes de Internet, 1.4- Con-
ceitos Básicos da Web, Deep e Dark Web, 1.5- Conceitos Técnicos (IP, DNS, Whois) e 
os Provedores de Internet (ISP) 1.6- Perícia em Sites e Ferramentas, 1.6- Perícia em 
E-mails, 1.7- Perícia em Navegadores Web (IE, Chrome e Firefox) e Ferramentas, 1.8- 
Tópicos finais em Locais de Internet, 1.9- Exercícios. 2 - Perícias envolvendo Porno-
grafia Infanto-juvenil: 2.1- Introdução e Conceitos Básicos, 2.2- Formas de Atuação 
dos Criminosos, 2.3- Pedofilia: conceitos e características, 2.4- Legislação Específica 
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), 2.5- Determinação da Posse de Arqui-
vos ilícitos, 2.6- Técnicas de Análise, 2.7- Documentação do Laudo/Relatório Técni-
co, 2.8- Ferramentas Peer-to-Peer (P2P) - Conceitos e Análise, 2.9- Tópicos finais 
sobre Exames relacionados à Pornografia Infanto-juvenil, 2.10- Exercícios.

7) SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA
1-O Espaço Cibernética. 2-Segurança Cibernética: Conceitos, Terminologia, Confi-
dencialidade, Disponibilidade, Integridade. 3 -Defesa Cibernética: Mecanismos de 
defesa cibernética, firewalls, firewalls de aplicação, autenticação, endpoint security. 
4-Guerra Cibernética: ferramentas de ataque, teste de penetração, coleta de in-
formações, frameworks de ataques, exploits, vulnerabilidades, OWASP, Wireshark, 
coleta e análise de tráfego. 5-Inteligência Cibernética: ferramentas de inteligência 
cibernética, investigação de nomes de usuários, emails, nomes de domínios, ende-
reços IP, pessoas. 6-Estudos de casos: exercício de ataque e investigação cibernéti-
cos. 

8) CRIPTOGRAFIA E CRIPTOANÁLISE
1-Conceitos de Segurança da Informação. 2- Introdução à Criptografia. 3- Principais 
Conceitos: História da Criptografia. 4- Tipos de Ataque. 5- Cifras Clássicas (Transpo-
sição, Substituição e Rotores eletromecânicos). 6- Cifras Simétricas (Fluxo e Bloco). 
7- DES, AES, Modos de Operação. 8- Cifras Assimétricas. 9- Diffie-Hellman e RSA. 
10- Funções Criptográficas de Hash. 11- Assinatura Digital. 12- Certificado Digital. 
13- Gerenciamento de Chaves. 14- Distribuição de chaves. 15- ICP-Brasil. 16- Im-
plementações Criptográficas.  17- SSL/TLS. 18- Discos completamente criptogra-
fados (PGP, TrueCrypt e BitLocker). 19- Criptografia quântica. 20- Esteganografia. 



21- Senhas brasileiras. 22- Recuperação de senhas. 23-Criptoanálise. 24- Detecção 
de criptografia. 25- Métodos para decifragem. 26- Ferramentas e aplicativos para 
Criptoanálise. 27- Processo de decifragem.

9) PERÍCIAS EM EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS PORTÁTEIS E DE 
TELEFONIA MÓVEL
1-Forense em Smartphones: 1.1- Aspectos Gerais, 1.2- Tipos de Dados Armazenados 
em Dispositivos Móveis, 1.3- Identificadores de Equipamentos e de Assinantes de Li-
nhas Telefônicas, 1.4- Fases da Perícia, 1.5- Tipos de Extração de Dados, 1.6-Cartões 
SIM, 1.7- Manuseio Seguro de Celulares, 1.8-Cenário Atual dos Sistemas Operacio-
nais para Celulares. 2- Sistema Operacional Android: 21- Arquitetura, Hierarquia de 
Diretórios, Restrições de Acesso, 2.2- Sistemas de Arquivos e Tipos de Persistência 
de Dados, 2.3- Uso do Android Debug Bridge (ADB), 2.4- Android Backup, 2.5- Extra-
ção de Dados, 2.6- Tipos de Inicialização, 2.7- Root, 2.8- Partições de Recovery Cus-
tomizadas (TWRP e CWM), 2.9- Criptografia, 2.10- Principais Artefatos. 3-Sistema 
Operacional iOS: 3.1- Visão Geral, 3.2- Sistema de Arquivo APFS, 3.3-Identifican-
do Dispositivos Apple, 3.4-Persistência de Dados, 3.5-Criptografia, 3.6- Jailbreak, 
3.7- Extração de Dados: Técnicas, Limitações e Ferramentas, 3.8- iTunes Backup, 
3.9-Principais artefatos, 3.10- Análise de Dados Extraídos. 4- Tópicos Avançados: 
4.1- Engenharia reversa de APK, 4.2- Forense em Drones, 4.3- Laudos e Relatórios 
de Análise Forense. 

10) PERÍCIA EM IMAGENS DIGITAIS 
1- Fundamentos aplicados à Perícia em Imagem: 1.1- Conceitos básicos, 1.2- Pro-
cedimentos de segurança, 1.3- Processamento Digital de Sinais, 1.4- Sistemas de 
aquisição de imagens. 2- Tratamento e restauração de imagens: 2.1- Ferramentas, 
2.2- Filtros no domínio espacial e no domínio frequencial, 2.3- Equalização, 2.4- 
Operações, 2.5- Deconvolução. 3- Formato JPEG. 4-Tipos de Exames em Imagem: 
4.1- Análise de Conteúdo, 4.2- Verificação de Edição, 4.3- Biometria da face, 4.4- Fo-
togrametria, 4.5- Comparação de Padrão, 4.6 Verificação de Fonte- 5- Práticas em 
evidências Audiovisuais: 5.1 Verificação de Edição, 5.2 Fotogrametria, 5.3 Apresen-
tação de Resultados.

11) TÓPICOS ESPECIAIS: CRIPTOMOEDAS, DARKWEB, IOT E FORENSIC 
READINESS
1- Criptomoedas: 1.1-Estrutura e aplicações de blockchain, 1.2-Segurança e aspec-
tos forenses de blockchain, 1.3-Criptomoedas. 2- Deepweb: 2.1-Fundamentos e ca-
racterísticas, 2.2-Aspectos forenses na Deepweb. 3- Darkweb: 3.1- Contextualização 
na deepweb, 3.2-Segurança e aspectos forenses. 4-Hiperconectividade e Internet 
das coisas: 4.1- Privacidade e segurança em Internet das coisas, 4.2- Aspectos fo-
renses em Internet das coisas. 5- Forensic readiness. 6- Desafios, segurança e as-
pectos forenses de novas tecnologias.



12) DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO POTENCIAL HUMANO: 

1- Fatores que conduzem ao ou Desenvolvimento Integral do Potencial Humano. 
2- Desafios do desenvolvimento humano ao longo das 8 etapas do ciclo da vida. 
3- Sobre as diferenças entre o caminho do murchamento e o caminho do flores-
cimento dos potenciais humanos. 4- A diferença entre caráter e personalidade. 5- 
As virtudes e as forças de caráter. 6– Introdução à Visão Integral. 7- As Linhas de 
Desenvolvimento ou Inteligências Múltiplas. 8- Os Níveis de Desenvolvimento hu-
mano. 9- A Dinâmica da Espiral: 9.1- Os 8 níveis de desenvolvimento de valores ou 
memes; 10- Análise e devolutivas de instrumentos de autoconhecimento. 11- Esta-
dos de Consciência. 12- Matriz integral do desenvolvimento integral humano. 13- A 
dialética do desenvolvimento: diferenciação e integração. 14- A matriz da Plenitude. 
15- Nossa capacidade de transformação pessoal (CTP).

*As ementas poderão ser ajustadas conforme demandas de mercado, 
novas legislações, novos cenários e contextos.





COORDENAÇÃO

JOSÉ ROCHA DE CARVALHO FILHO
Mestre em Gestão de Criminalística pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Graduado em Engenharia de 
Redes de Comunicação pela Universidade de Brasília. 
Perito Criminal da Polícia Federal, com experiência 
em diversas áreas de Perícias Forenses, com atuação 
principal em análise forense de evidências digitais e 
multimídia do Instituto Nacional de Criminalística. 
Professor dos cursos de especialização em perícias 
em Imagens oferecidos pelo Instituto Nacional de 

Criminalística a Peritos Criminais de todo Brasil e professor dos cursos de formação 
de Policiais Federais da Academia Nacional de Polícia.



CORPO DOCENTE
                                                                                     

1) José Rocha De Carvalho Filho
Mestre em Gestão de Criminalística pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Gradua-
do em Engenharia de Redes de Comunicação pela Universidade de Brasília. Perito 
Criminal da Polícia Federal, com experiência em diversas áreas de Perícias Foren-
ses, com atuação principal em análise forense de evidências digitais e multimídia 
do Instituto Nacional de Criminalística. Professor dos cursos de especialização em 
perícias em Imagens oferecidos pelo Instituto Nacional de Criminalística a Peritos 
Criminais de todo Brasil e professor dos cursos de formação de Policiais Federais da 
Academia Nacional de Polícia.

2) Marcelo Abdalla Dos Reis 
Mestre em Ciência da Computação pela UNICAMP, na área de Segurança de Re-
des. Bacharel em Ciência da Computação pela UFMS. Perito Criminal Federal, Área 
de Informática. EnCase Certified Examiner (EnCE) e AccessData Certified Examiner 
(ACE). Autor de artigos, palestras e cursos ministrados em eventos nacionais e in-
ternacionais.

3) Jose Helano Matos Nogueira
Pós-Doutor pelo King’s College de Londres e Doutor pela Universidade de Liver-
pool na Inglaterra. Atualmente é professor das disciplinas de combate aos crimes 
cibernéticos, cibernética forense e gestão de tecnologia estratégica do mestrado 
e doutorado da Universidade de Liverpool na Inglaterra. É membro honorário da 
Academia Cearense de Direito. No âmbito profissional, destaca-se por ter sido Peri-
to Criminal da Polícia Federal da área de combate aos crimes cibernéticos e crimes 
por computador por mais de 20 anos e Chefe do Setor Técnico-Científico da Polícia 
Federal. Também vale ressaltar que foi o primeiro brasileiro a ser Diretor Mundial 
da Polícia Forense da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) 
gerenciando 190 países na sede em Lyon na França

4) Luís Filipe da Cruz Nassif
Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília. Possui graduação em 
Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (2005). É perito 
criminal federal do Departamento de Polícia Federal desde 2006, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: reconhecimento de padrões, mineração de dados, 
perícia computacional. Idealizador do IPED: Indexador e Processador de Evidências 
Digitais. 



5) Evandro Mário Lorens 
Mestre em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília. Possui graduação 
em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo e especia-
lização em Telecomunicações e Rede. É perito criminal federal do Departamento 
de Polícia Federal desde 2009, atuando principalmente nos seguintes temas: segu-
rança da informação e comunicações, ciência da informação e educação superior, 
gestão, planejamento e gerenciamento de projetos.  

6) Gustavo Pinto Vilar 
Especialista em Docência do Ensino Superior pela UFRJ, Bacharel em Ciência da 
Computação e Tecnólogo em Processamento de Dados pela ASPER – Associação 
Paraibana de Ensino Renovado. No serviço público, atuou como Oficial de Cavalaria 
do Exército Brasileiro, Policial Rodoviário Federal e Papiloscopista Policial Federal. 
É Perito Criminal Federal especialista em Informática Forense, atuando principal-
mente nas análises de vestígios em crimes cibernéticos e combate à pornografia 
infantil. Foi Diretor Regional do Estado do Pará da Associação Nacional dos Peritos 
Criminais Federais, biênio 2015/2016. É coautor da obra Tratado de Computação 
Forense.

7) Mateus de Castro Polastro 
Mestre em Computação Forense pela Universidade de Brasília (UnB) e graduado 
em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Na iniciativa privada trabalhou no desenvolvimento de sistemas bancários, análise 
de requisitos, teste de software, gerência de projeto e implementação do Capability 
Maturity Model Integration (CMMI). Antes de se tornar Perito Criminal Federal em 
2007, atuou na Controladoria-Geral da União como Auditor Federal de Finanças e 
Controle na área de Tecnologia da Informação. Com atuação na área de Computa-
ção Forense dentro da Polícia Federal, é um dos criadores da ferramenta forense 
NuDetective, utilizada para identificação automática de arquivos de pornografia in-
fanto-juvenil em computadores. Atua também como pesquisador em Computação 
Forense, tendo diversos artigos científicos publicados e alguns prêmios, tais como 
prêmio de melhor artigo científico em Ciências Forenses do biênio 2012/2013 (I Prê-
mio Destaque Forense), melhor artigo científico da “Fifth International Conference 
of Forensic Computer Science” e “Travel Award Winner” pelos trabalhos apresenta-
dos na “20th International Association of Forensic Sciences (IAFS) World Meeting 
2014”. Também é autor colaborador do livro “Tratado de Computação Forense”, ga-
nhador do prêmio de melhor livro na área de Ciências Forenses do Brasil no quadri-
ênio 2015-2018 (III Prêmio Destaque Forense). Ministrou diversas palestras interna-
cionais nas línguas inglesa e espanhola. É professor de curso de pós-graduação na 
matéria “Análise de Equipamentos Computacionais Portáteis e de Telefonia Móvel”.



8) Pedro Monteiro da Silva Eleutério
Mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universida-
de de São Paulo (USP). Graduado em Engenharia de Computação pela Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). Atua como Perito Criminal Federal na área de In-
formática desde 2006. É autor do livro “Desvendando a Computação Forense”, uma 
das primeiras obras sobre Computação Forense no Brasil. É um dos autores cola-
boradores do livro “Tratado de Computação Forense”, que é a maior obra em língua 
portuguesa sobre o assunto. É professor de pós-graduação e de diversos cursos de 
aperfeiçoamento profissional sobre Computação Forense. É autor da “Ferramenta 
Forense NuDetective”, que auxilia na identificação de arquivos de pornografia in-
fanto-juvenil em computadores. Também realiza pesquisas e possui diversos arti-
gos científicos publicados em Computação Forense, tendo recebido, entre outros, os 
prêmios “1º Prêmio Destaque Forense” e “3º Prêmio Destaque Forense” concedidos 
pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses (SBCF), “Travel Award Winner” con-
cedido no encontro mundial de Peritos (20th World Meeting of the International 
Association of Forensic Sciences – IAFS) e “Best Paper Award” concedido no 5th 
ICoFCS (International Conference of Forensic Computer Science).  

9) Gabriel Menezes Nunes
Pós-graduado em Redes de Computadores, Pós-graduado em Guerra Cibernética 
pelo Exército Brasileiro. Graduado em Ciência da Computação pela UNESP. Ex-Ofi-
cial de Guerra Cibernética da Marinha do Brasil já atuou em diversos exercícios de 
combate cibernético nas Forças Armadas e no Centro de Defesa Cibernética (CDCi-
ber) durante a Copa das Confederações em 2013. Hoje atua como Perito Criminal 
da Polícia Federal em diversas áreas como crimes cibernéticos, crimes financeiros, 
fraudes e combate à pornografia infantil. Possui diversas certificações internacio-
nais em segurança da informação e redes. É coautor da obra Tratado de Computa-
ção Forense.

10) Rodrigo Lange 
Mestre em Informática Forense e Segurança da Informação pela UnB. Especialista 
em Redes e Sistemas Distribuídos pela UFSC. É Bacharel em Direito e também é 
formado em Informática. Atuou na iniciativa privada na área de desenvolvimento 
de sistemas e também suporte ao usuário. No serviço público, atuou como Técnico 
Judiciário (Justiça Federal) e Analista Judiciário (Justiça do Trabalho). Perito Cri-
minal Federal especialista em Informática Forense, atuando principalmente nas 
análises de vestígios em crimes cibernéticos desde 2006. Atuou Coordenação de 
Crimes Cibernéticos na Copa das Confederações na Bahia em 2013, na Coordenação 
de Crimes Cibernéticos na Copa do Mundo no Paraná em 2014, na Coordenação das 
perícias criminais de informática da Superintendência de Polícia Federal no Paraná 
(SETEC/SR/PF/PR) de 2014 a 2017 e na Coordenação das perícias de informática em 
sistemas de pagamentos ilícitos relacionados à Operação Lava Jato (SETEC/SR/PF/
PR) de 2017 a 2018. Atualmente é Diretor de Tecnologia da Informação e Comuni-
cações (DTIC) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) – 2019 a 2020. 
Coautor da obra Tratado de Computação Forense. 



11) Leandro Bezerra Di Barcelos
Mestre em Engenharia Elétrica e Bacharel em Engenharia de Computação, ambos 
pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou como Analista Tributário na Recei-
ta Federal do Brasil, Analista de Sistemas na Universidade Federal de Goiás, Profes-
sor na Faculdade Sul-Americana, Analista de Pesquisa Operacional terceirizado na 
empresa Petrobras e Consultor em Pesquisa Operacional na empresa Unisoma. É 
Perito Criminal Federal, atuando principalmente em Informática Forense com aná-
lise de vestígios em dispositivos móveis e dispositivos de armazenamento. É autor 
colaborador da obra Tratado de Computação Forense.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
                                                                                                         

• Diploma de graduação original.

• Cópia do RG e CPF / ID Profissional / CNH.

DURAÇÃO / PERIODICIDADE
                                                                                         

CARGA HORÁRIA
432 horas

DURAÇÃO 
12 meses 

DISCIPLINAS 
Serão 12 disciplinas, cada uma com módulo on-line de 24 horas/aula + 12 horas de 
atividades práticas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, totalizando 36 horas por 
disciplina.

ATIVIDADES PRÁTICAS NO AMBIENTE VIRTUAL 
As atividades práticas acontecem utilizando o modelo de Sala de Aula Invertida. 
Trata-se do estudo do conteúdo organizado pelo professor, com a realização de 
atividades de ancoragem e preparatórias que envolvem cases temáticos e aplicação 
de ferramentas, potencializando a aprendizagem e retenção do conteúdo durante 
as aulas ao vivo.






