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DISCURSO DIRETOR – GERAL DIRECIONADO AOS CANDIDATOS AO CARGO DE 

INSPETOR DE 1ª CLASSE DO CFP/PCCE – 2ª TURMA – 02/09/2013 

 

 

Caros candidatos,  

É com muita honra que temos satisfação em recebê-los! 

Estaremos juntos durante o desenvolvimento deste Curso de Formação Profissional, estruturado de 

acordo com as diretrizes da Matriz Curricular Nacional da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública – SENASP, órgão do Ministério da Justiça, alinhada com as questões sociais e a resolução 

de conflitos, as quais estão ancoradas em três eixos de ensino da AESP/CE: 1º. Técnico-

Científico; 2º. Humanístico-Jurídico; e 3º. Valorização Profissional. Espero que as informações 

disponíveis neste material didático sejam úteis para que vocês desempenhem, da melhor maneira 

possível, sua importante missão quando do exercício profissional. 

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela conquista até aqui, a última fase do Concurso 

Público para Provimento no Cargo de Inspetor de Polícia Civil de 1ª Classe, e dizer que nesta 

caminhada precisamos de perseverança, compromisso e responsabilidade. 

O Curso de Formação Profissional de responsabilidade da AESP/CE, Instituição de Ensino 

Superior pioneira no Brasil na filosofia do Ensino Unificado no Sistema de Segurança Pública e 

Defesa Social dentro das carreiras estratégicas e operacionais, respeita as especificidades 

constitucionais e curriculares de cada Instituição vinculada, em consonância com a Lei nº 15.191, 

de 19 de julho de 2012. 

Nas oportunidades que tenho de me expressar, tenho dito que ser policial é uma das atividades 

profissionais mais gratificantes que o ser humano pode desempenhar, pela sua importância dentro 

do ordenamento social. Falo isso porque também sou policial há mais de duas décadas. Sei que 

não é uma tarefa fácil... É complexa, exige dedicação, honradez, disciplina, preparo intelectual, 

liderança, coragem e condicionamento físico. Não é para qualquer um, a qual muitos querem, mas 
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somente alguns chegam lá, após vencerem todas as etapas desse difícil e concorrido Concurso 

Público. 

Apesar dos desafios diários e da imensa abnegação que exige, não há como acreditar num mundo 

melhor sem acreditar numa segurança pública valorizada, qualificada e humanizada, já que é o 

ponto de equilíbrio de uma sociedade contemporânea, onde sem ela não há como se falar em 

desenvolvimento socioeconômico. Por isso, futuros policiais, estejam certos de que sua missão é 

uma das mais importantes que alguém pode conquistar e exercer. 

Com a sua dignidade, dedicação e criatividade será possível construirmos uma sociedade melhor 

para as presentes e futuras gerações. Não se esqueça: aprender e compartilhar ensinamentos 

deveser projeto de vida meu, seu, enfim, de todos nós adultos, jovens... 

No espírito de uma gestão participativa, e sabendo que o contato de vocês com a Direção-Geral é 

muito importante para nós, criamos um canal direto, feito especialmente para vocês, o FALE 

COM O DIRETOR, o qual pode ser acessado pelo  portal da 

AESP/CE: http://www.aesp.ce.gov.br/ 

Antes de finalizar minhas palavras, peço a gentileza de vocês para fazermos reflexões embasadas 

no Livro “O Código da Inteligência: a formação de mentes brilhantes e a busca pela 

excelência emocional e profissional”, de Augusto Cury. 

QUE PROFISSIONAL VOCÊ DESEJA SER? 

1º. Um bom profissional que faz tudo que lhe pedem ou um excelente que surpreende, fazendo 

além do que lhe solicitam? 

2º Um bom profissional que corrige erros ou um excelente que os previnem? 

3º Um bom profissional que executa ordens ou um excelente que pensa pela instituição? 

4º Um bom profissional individualista ou um excelente que trabalha em equipe? 

5º Um bom profissional que usa o poder do medo e das pressões ou um excelente que usa o poder 

do elogio? 

6º Um bom profissional que repete comportamentos ou um excelente que se reinventa? 

7º Um bom profissional que engessa a mente ou um excelente que libera a imaginação? 



3 

 

8º Um bom profissional que mais trabalha sem saber pra aonde vai ouum excelente que 

mais pensa, com foco nos resultados sociais? 

Aproveito para assegurar-lhes que: 

a) não mediremos esforços para oferecer um ensino de excelência, num ambiente em que a teoria 

e prática convivem em simbiose; e 

b) vocês não estão só! Conte comigo, conte com toda a equipe de colaboradores da nossa 

Academia, a fim de ajudá-los na preparação profissional para que vocês possam ser policiais civis 

exemplarem, dignos do respeito da sociedade cearense! 

Um abraço! Boas aulas!  

E que Deus abençoe todos vocês. 

 

AESP/CE, em Fortaleza, 2 de setembro de 2013. 

  

JOHN ROOSEVELT ROGÉRIO DE ALENCAR – CEL PM 
Diretor-Geral da AESP/CE 

 


