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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os Presidentes da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal – ADEPOL-DF e do Sindicato
dos Delegados de Polícia do Distrito Federal – SINDEPO-DF, em atenção às suas respectivas previsões estatuárias e dentro das suas atribuições legais, CONVOCAM seus filiados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária Conjunta, a realizar-se no Clube da ADEPOL-DF, no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 25,
nesta Capital, no dia 15 de setembro de 2015, terça-feira, às 18h30, em primeira convocação, ou às 19h, em
segunda convocação, visando deliberar acerca das ações que serão adotadas na busca pelo atendimento dos
nossos pleitos.

Técnicas de Resolução de Conflitos
A Academia de Polícia Civil anuncia a realização do 1º
Curso de Capacitação para
Delegados de Polícia Civil
em Técnicas de Resolução de
Conflitos.
Este curso é o único no
Brasil com a chancela do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
voltado para a capacitação de
Delegados de Polícia Civil no
Tratamento Adequado das
Resoluções de Conflitos relativos aos delitos de menor potencial ofensivo, mediante o aprendizado das técnicas, a preparação e a realização de audiências de
conciliação/mediação no âmbito das Instituições de Polícia Judiciária, com vistas à facilitação do diálogo
entre os participantes e a pacificação social.
Referido Curso terá duração de 40horas/aula e será realizado no período de 21/09 a 02/10/2015,
turno matutino, no Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes, localizado no SMAS Trecho 4, Lote
04/06 - Brasília/DF.
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Para este 1º projeto, foram disponibilizadas doze vagas, às quais estão sendo ofertadas às
Autoridades Policiais interessadas de todos os Departamentos da PCDF, desde que não submetidas ao regime de plantão, visto que as aulas ocorrerão em período matutino e em dias subsequentes. Convém ressaltar que um dos requisitos essenciais para o bom aproveitamento do
curso é a voluntariedade e o interesse nas questões referentes ao Tratamento de Conflitos.
A ficha de inscrição foi enviada através de newsletter aos associados. Caso não tenha recebido, poderá solicitá-la encaminhando um e-mail para imprensa@adepolsindepo.org.br.
A inscrição deverá ser devidamente preenchida pela Autoridade Policial interessada e encaminhada ao email dipcom.pcdf@gmail.com, impreterivelmente, até o dia 15/09/2015, a
fim de que a matrícula seja efetivada e publicada em Boletim Interno da PCDF, por meio de
Ordem de Serviço do Diretor da Academia de Polícia Civil.
Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail dipcom.pcdf@gmail.com ou pelos
telefones (61) 9973-7773 e (61) 9963-9423, contatos da Delegada de Polícia Civil Adriana de
Oliveira Aguiar e da Policial Civil Daniela Vitorino, respectivamente, Diretora e Diretora Adjunta
da Divisão de Polícia Comunitária da APC.
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