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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ESPECIALISTA FEDERAL 
EM ASSISTÊNCIA À EXECUÇÃO PENAL E DE AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL 

EDITAL Nº 7 – DEPEN, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 
 
A DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN) torna públicos a 

retomada do concurso público para o  provimento de vagas nos cargos de Especialista Federal em 
Assistência à Execução Penal e de Agente Federal de Execução Penal do Departamento Penitenciário 
Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 1 – DEPEN, de 4 de maio de 
2020, bem como o novo cronograma de atividades referentes ao certame. 

Torna público, ainda, que a retomada do concurso seguirá todas as regras de prevenção à Covid-
19 em todas as suas etapas/fases e que todas as medidas de prevenção ao coronavírus serão divulgadas 
no edital de consulta aos locais de provas, bem como nos demais editais de convocação para cada 
etapa/fase. 
1 DO NOVO CRONOGRAMA 

Atividade  Datas previstas* 

Divulgação do edital que informará a 
disponibilização da consulta aos locais de prova  

18/2/2021 

Aplicação das provas objetivas e discursiva 28/2/2021 

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas 
objetivas e do padrão preliminar de resposta da 
prova discursiva 

2/3/2021 

Prazo para interposição de recursos quanto aos 
gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
e ao padrão preliminar de respostas da prova 
discursiva 

3 e 4/3/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do 

último dia, observado o horário oficial de 
Brasília/DF 

Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos das 
provas objetivas e do padrão definitivo de 
resposta da prova discursiva 

22/3/2021 

Resultado final nas provas objetivas e resultado 
provisório na prova discursiva 

22/3/2021 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade 
e conveniência do DEPEN e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por 
meio de edital. 
** As demais datas serão informadas por meio dos editais a serem publicados no Diário Oficial da União 
e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20. 
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