AGENTE ADMNISTRATIVO

As Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal são Instituições Policiais subordinadas a
Secretaria de Segurança Pública e ao Ministério da Justiça, respectivamente com a missão de
apurar infrações penais contra a ordem pública e social, proteger o patrimônio público, apurar
crimes de corrupção, tráfico de drogas, entre outras, mas, além, das funções investigativas de
ordem policial há dentro dessas instituições as funções de ordem operacional e administrativa
exercidas pelos Agentes Administrativos.
O servidor administrativo atua na área meio do órgão, ou seja, não trabalha na investigação
policial, mas sim, nas áreas de RH, patrimônio, financeiro, licitações e contratos dentre outras.
Por exemplo, em delegacias de migração (DELEMIG), os agentes administrativos atuam na área
de emissão de passaporte; atuando junto ao Peritos. Também, a Delegacia de Controle de Armas
e Produtos Químicos possui servidores administrativos, apoiando o processo de concessão de
porte de arma.
Falando em porte de arma Os Agentes Administrativos não são enquadrados como policiais,
portanto, não possuem porte de armas. Caso queiram porte de arma, devem solicitar como
qualquer cidadão, o uso do porte de arma, cumprindo os requisitos que o Estatuto do
Desarmamento determina.
Também não usam em serviço, a “Camiseta preta” que faz parte do uniforme ostensivo dos
investigadores policiais,
Atualmente, com o salário somado a gratificações e outros benefícios um Agente Administrativo
esta ganhando em torno de R$ 4.500,00 a 5.200,00 mensais, trabalhando oito horas diárias de
segunda a sexta-feira, cumprindo 48 horas semanais.

Para ingressar como Agente Administrativo é necessário que o candidato tenha apenas o Ensino
Médio e 18 anos de idade.

Quais as vantagens do Agente Administrativo em relação aos demais servidores de nível
médio do Executivo?
 BANCO DE HORAS – Compensação de horas trabalhadas.
Por exemplo: numa ação da Polícia Federal um Agente Administrativo pode acompanhar uma
missão de mandato de busca ou condução coercitiva, não como policial, mas recebendo o
material apreendido, realizando o controle das equipes, coordenando o retorno de policiais
aos seus estados de origem. Um trabalho como esse pode iniciar às 4 da manhã e terminar
meio dia o que dará uma contagem de oito horas trabalhadas. O que vale dizer que cumprindo
as oito horas diárias pode ser dispensado do trabalho, num dia atípico como o exemplo
apresentado.
 CAPACITAÇÃO – Oportunidade de realizar cursos que venham aprimorar as sua funções
como Agente Administrativo. O mesmo ocorre com colegas de outros setores (financeiro,
contratos, material e patrimônio, TI). Portanto o órgão se preocupa com a qualificação de seus
servidores.
 VIAGENS - O ADM também viaja a serviço para outros Estados apoiando as atividades de
outras Superintendências.
Esta é uma excelente oportunidade, para quem tem Nível Médio e já ultrapassou os limites de
idade, para ingresso nas Forças Armadas ou mesmo Auxiliares, tendo em vista que não há uma
exigência de limite máximo de idade para esse concurso oferecendo, ainda, oportunidade de
vagas para portadores de deficiências.
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