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Diário Oficial do Distrito Federal
SEÇÃO III
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS
DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 001.000.277/2008. Quarto Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 06/2008,
firmado entre o FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E
SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – FASCAL e a ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FEDERAL – AMHP/DF.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento nº 06/2008 estabelecido
entre o FASCAL e a CREDENCIADA. Vigência: de 1º de março de 2010 a 28 de fevereiro de
2011. Data da assinatura: 22 de janeiro de 2010. Legislação: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/1993,
com redação introduzida pela Lei nº 9.648/1998. Partes: pelo FASCAL José Benício Medeiros de
Souza e pela Credenciada Joaquim de Oliveira Fernandes.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo 131.000.423/2009. Partes: DF/RA-II e a empresa FIORENZE COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA; Objeto: Alterar o item 6.2, devido a alteração do Nº do
Empenho 488/2009 para o de Nº 06/2010, emitido em 12/01/2010, em atendimento ao Decreto
nº 31.172/2009. Vigência: o Contrato entrará em vigência a partir da data de assinatura; Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Data da Assinatura: 13/01/2010.
Signatários: Pelo DF, Cícero Neildo Furtado, e pela Contratada João Bernardes da Costa
EXTRATO DO OITAVOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2006,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 12/2002 – CRÉDITO ANUAL
Processo: 131.001.362/2005. Partes: DF/RA-II e a empresa Topac Business Solutions Tecnologia do Brasil; Do Objeto: Apresentação de Crédito Anual pelo qual correrá a despesa referente ao
exercício de 2010. Dotação Orçamentária: U.O: 11.104; Programa de Trabalho:
04.122.0100.8517-6246. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100. Vigência: O
presente termo entrará em vigência a partir da data de sua assinatura. Ratificação: permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo; Data da
Assinatura: 13 de janeiro de 2010; Signatários: Pelo DF/RA-II, Cícero Neildo Furtado e pela
Contratada, Debora Cristina Hilsdorf Miracca DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo 131.001.429/2009. Partes: DF/RA-II e a empresa CONSTRUTORA MOURA LTDA.
Objeto: Alterar o item 6.2, devido a alteração do Nº do Empenho 544/2009 para o de Nº 07/
2010, emitido em 14/01/2010, em atendimento ao Decreto nº 31.172/2009. Vigência: o Contrato entrará em vigência a partir da data de assinatura; Ratificação: Permanecem inalteradas as
demais cláusulas do contrato. Data da Assinatura: 15/01/2010. Signatários: Pelo DF, Cícero
Neildo Furtado, e pela Contratada Reginaldo Cândido de Moura.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo 131.001.542/2009. Partes: DF/RA-II e a empresa BR CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto:
Alterar o item 6.2, devido a alteração do Nº dos Empenhos 597/2009 e 598/2009 para os de Nº
546/2009 e 547/2009 respectivamente, emitidos em 24/12/2009. Vigência: o Contrato entrará
em vigência a partir da data de assinatura. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Data da Assinatura: 28/12/2009. Signatários: Pelo DF, Cícero Neildo Furtado,
e pela Contratada Luana Paula Rodrigues.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Processo: 072.000.376/2009. Instrumento: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Nº 29/2009. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL- EMATER-DF e a Empresa VERT SOLUÇÕES
EM INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (sistema storage/backup). Valor total: R$408.355,06 (quatrocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco
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reais e seis centavos). Assinatura: 18/01/2010. Vigência: 12(doze) meses a contar da assinatura
do contrato. Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 14203. Programa de Trabalho:
20122010085170093. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte: 232005105. Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Empenho Inicial: R$408.355,06 (quatrocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos). Nota de Empenho Nº: 2009NE01309,
2009NE01288, emtida em 16/12/2009, sob o evento 400091, modalidade ordinário. Fundamento legal: O presente Contrato obedece integralmente às disposições contidas Edital de Licitação
Pregão Eletrônico Nº 25/2008-SITEX e subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 e alterações Signatários: P/EMATER-DF: Dilson Resende de Almeida- Presidente. P/ contratada:Hiran Ricardo Franco
da Silva e Sérgio da Silveira Marques.
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Processo: 072.000.098/2009. O Presidente em Exercício da EMATER-DF, TORNA PÚBLICA
a ADJUDICAÇÃO, do item nº 01 do Convite de Material nº 179/2009-SECOM/SUPRI/SEPLAG,
referente à contratação de empresa especializa em reparos e conserto de veículo Fiat Uno Mille
Fire Flex, 4 portas, placa JIA-7806, ano de fabricação 2008.Valor total do serviço: R$11.900,00
(onze mil e novecentos reais), em favor da Empresa MQ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA, nos moldes da Ordem de Serviço nº 01, de 05 de janeiro de 2006,
ratificada pela Portaria nº 54, de 16 de fevereiro de 2007 e Ordem de Serviço nº 11, de 26 de
dezembro de 2007 SEPLAG, conforme determina o artigo 43, inciso VI e artigo 62 da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, artigo 5º da Lei Distrital nº 938, de 20 de outubro de 1995,
bem como do artigo 3º do Decreto nº 20.375/99. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2010. Carlos
Magno Campos da Rocha, Presidente.
EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
TERMO PADRÃO Nº 08/2002.
Processo: 072.000.369/2009. Instrumento: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Nº
028/2009. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF e a Empresa VICTOIRE AUTOMÓVEIS S/A. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículos tipo van. Valor Total: R$102.000,00 (cento e dois mil reais). Assinatura: 05/01/2010.Vigência: da assinatura do contrato até o recebimento do veículo. Dotação
Orçamentária: Atividade: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Fonte: 100. Programa de Trabalho:20122010085170093. Natureza da Despesa: 44.90.52. Projeto/Atividade/Denominação: 85170093. Empenho Inicial: R$102.000,00(cento e dois mil reais). Notas de Empenho Nºs: 2009NE01287,2009NE01288, 2009NE01289,respectivamente, emtidas em 11/12/
2009, sob o evento 400091, modalidade ordinário. Fundamento Legal: O presente Contrato
obedece integralmente às disposições contidas Edital de Licitação Pregão Eletrônico Nº 1.363/
2008-CECOM/SUPRI/SEPLAG e Ata de Registro de Preços Nº 0265/2008 e-Compras e subsidiariamente à Lei Nº 8.666/93 e alterações. Signatários: P/Emater-DF: Dilson Resende de AlmeidaPresidente. P/ Contratada: Ronaldo Rodrigues da Silva.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
EXTRATOS DE CONTRATO
Espécie: Primeiro Aditivo ao Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel do Distrito Federal nº 01/
2009-SEC, nos moldes do Padrão nº 14/2002 - Processo 150.000748/2008. Cláusula Primeira
- Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA,
representada por Gerson Dias de Lima, na qualidade de Subsecretário de Mobilização e Eventos,
conforme delegação de competência outorgada pelo Secretário de Estado de Cultura, através da
Portaria nº 52, de 03 de novembro de 2008, e a empresa PLATAFORMA DA ALIMENTAÇÃO
LTDA. - ME, representada por Edinaldo Teixeira de Carvalho, na qualidade Procurador, resolvem aditar o Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel do Distrito Federal nº 01/2009-SEC,
celebrado em 22/01/2009, publicado no DODF de 26 de janeiro de 2009. Cláusula segunda - Do
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato
por mais 12 (DOZE) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Cláusula terceira - Do Prazo de Vigência: Este Termo Aditivo terá vigência a partir da data de
sua assinatura. Cláusula quarta - Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Cláusula quinta - Da Publicação e do
Registro: A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após
o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta secretaria. Data da assinatura: 21/01/2010. Signatários: p/ Distrito Federal: Gerson Dias de Lima, p/ cessionária: Edinaldo
Teixeira de Carvalho.
Espécie: Primeiro Aditivo ao Termo de Concessão de Uso de Espaço Público Para Instalação de Restaurante nº 01/2009-SEC, nos moldes do Padrão nº 14/2002 - Processo
150.000748/2008. Cláusula primeira - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, representada por Gerson Dias de Lima, na
qualidade de Subsecretário de Mobilização e Eventos, conforme delegação de competência
outorgada pelo Secretário de Estado de Cultura, através da Portaria nº 52, de 03 de novembro de 2008, e a empresa PLATAFORMA DA ALIMENTAÇÃO LTDA. - ME, representada
por Edinaldo Teixeira de Carvalho, na qualidade Procurador, resolvem aditar o Termo de
Concessão de Uso de Espaço Público Para Instalação de Restaurante nº001/2009-SEC,
celebrado em 22/01/2009, publicado no DODF de 26 de janeiro de 2009. Cláusula segunda
- Do Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
contrato por mais 12 (DOZE) meses, com base no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
Cláusula terceira - Do Prazo de Vigência: Este Termo Aditivo terá vigência a partir da data
de sua assinatura. Cláusula quarta - Da Ratificação: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Cláusula quinta - Da
Publicação e do Registro: A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida
do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês
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seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento
por esta secretaria. Data da assinatura: 21/01/2010. Signatários: p/ Distrito Federal: Gerson Dias de Lima, p/ Concessionária: Edinaldo Teixeira de Carvalho.

liberação do recurso, com duração de 210 (duzentos e dez dias); Executor: Rosa Lucia Pereira da
Silva, matrícula: 165.036-79; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Danielle do
Vale Coelho; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.

FUNDO DE APOIO À CULTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 54/2010.
Processo: 150.001949/2009; Partes: DF/SC/FAC x CENTRO CULTURAL FERROCK. Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 54/2010; Objeto: O presente contrato tem por
objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “24
ANOS DE ENCONTRO DO ROCK”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor:
R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a
despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/
0002 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em
vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 180 (cento e oitenta dias); Executor:
Eliana Maria da Silva Amaral, matrícula: 002.603-55; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/
Beneficiário: Centro Cultural Ferrock; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2010.
Processo: 150.002116/2009; Partes: DF/SC/FAC x RICARDO ABREU ALAGEMOVITS. Na
qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 02/2010; Objeto: O presente contrato tem por
objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “MÚSICAS URBANAS”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 60.000,00
(sessenta um mil reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação
orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à
Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em vigência a partir da
liberação do recurso, com duração de 180 (cento e oitenta dias); Executor: Rosa Lúcia Pereira da
Silva, matrícula: 165.036-79; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Ricardo Abreu
Alagemovits; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2010.
Processo: 150.002116/2009; Partes: DF/SC/FAC x GEOVA CARDOSO DE MORAIS. Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 03/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto
o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “O TRANSITO DAS LINGUAGENS”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 20.000,00
(vinte mil reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário,
especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação
orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à
Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em vigência a partir da
liberação do recurso, com duração de 180 (cento e oitenta dias); Executor: Márcia Pereira Miller,
matrícula: 165.040-28; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Geova Cardoso de
Morais; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2010.
Processo: 150.002088/2009; Partes: DF/SC/FAC x CARLOS EDUARDO NUNES PINHEIRO. Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 16/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao
Projeto “BLOG ACERVO ORIGENS”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no
valor: R$ 95.070,00 (noventa e cinco mil e setenta reais), que serão liberados em parcela
única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília –
BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho
13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente
Contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cincodias); Executor: Edenise de Sousa, matrícula: 165.565-X; p/ cedente:
José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Carlos Eduardo Nunes Pinheiro; Testemunhas:
Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2010.
Processo: 150.001949/2009; Partes: DF/SC/FAC x EUDES MARQUES LEÃO. Na qualidade de
Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 23/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto o
fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “FESTIVAL
CULTURAL DE VERÃO 2010”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do
Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de
dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte
e à Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em vigência a partir da
liberação do recurso, com duração de 180 (cento e oitenta dias); Executor: Antonio Cardoso
Neto, matrícula: 165.024-51; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Eudes Marques Leão; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2010.
Processo: 150.002160/2009; Partes: DF/SC/FAC x RAFAEL SEGALL TERRA. Na qualidade de
Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 26/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto o
fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “GUIA CAPITAL BRASÍLIA 50 ANOS”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 49.600,00
(quarenta e nove mil e seiscentos reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à
conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à
conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em vigência
a partir da liberação do recurso, com duração de 300 (trezentos dias); Executor: Edenise de Sousa,
matrícula: 165.565-X; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Rafael Segall Terra;
Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2010.
Processo: 150.002097/2009; Partes: DF/SC/FAC x DANIELLE DO VALE COELHO. Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 27/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto
o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “INTERVALO
CULTURAL – MÚSICA BRASILEIRA NAS ESCOLAS RURAIS DO DF – 2º ETAPA”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 38.848,00 (trinta e oito mil oitocentos e
quarenta e oito reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário,
especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação
orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à
Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em vigência a partir da

EXTRATO DO CONTRATO Nº 58/2010.
Processo: 150.001963/2009; Partes: DF/SC/FAC x LUDMILLA MACEDO LIMA. Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 58/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto
o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “ADELAIDE, A SECRETARIA”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 28.983,50
(vinte e oito mil novecentos e cinqüenta e oito reais e cinquenta centavos), que serão liberados
em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de
Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de
Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O
presente Contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 210
(duzentos e dez dias); Executor: Antonio Cardoso Neto, matrícula: 165.024-51; p/ cedente:
José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Ludmilla Macedo Lima; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2010.
Processo: 150.002107/2009; Partes: DF/SC/FAC x MARCO AURÉLIO TAVARES. Na qualidade
de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 60/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto o
fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “RELIGARE”,
de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que
serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no
Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do
Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100;
Vigência: O presente Contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração
de 180 (cento e oitenta dias); Executor: Márcia Pereira Miller, matrícula: 165.040-28; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Marco Aurélio Tavares; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2010.
Processo: 150.002138/2009; Partes: DF/SC/FAC x JOFRE RAIMUNDO DE JESUS. Na qualidade
de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 66/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto o
fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “POP SHOW
DA SERRA”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 71.536,00 (setenta e
um mil quinhentos e trinta e seis reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à
conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à
conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em vigência
a partir da liberação do recurso, com duração de 180 (cento e oitenta dias); Executor: Eloisa
Geralda Garcia, matrícula: 165.021-63; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário:
Jofre Raimundo de Jesus; Testemunhas: Renato Armando e José Rodrigues.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2010.
Processo: 150.002137/2009; Partes: DF/SC/FAC x TULIO PEREIRA DA SILVA. Na qualidade
de Beneficiário. Espécie: Contrato Nº 68/2010; Objeto: O presente contrato tem por objeto o
fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “XEPA DE
MAMULENGO”, de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária
própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à Cultura do DF –
Fonte 100; Vigência: O presente Contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso,
com duração de 180 (cento e oitenta dias); Executor: Marina Lucdena Branco, matrícula: 165.03205; p/ cedente: José Silvestre Gorgulho. P/ Beneficiário: Tulio Pereira da Silva; Testemunhas:
Renato Armando e José Rodrigues.

SECRETARIA DE ESTADO TRABALHO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2010.
Processo: 430.000.124/2009. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL e a empresa INSTITUTO
TERRA MATER BRASILIS DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONOMICO SUSTENTÁVE, Objeto: empresa especializada em educação profissional para ministrar o curso de qualificação social e profissional para motoristas de táxi atuarem como multiplicadores do turismo no Distrito Federal, Conforme condições especificações constante do Anexo I do Edital
de Pregão Eletrônico nº. 0872/2009 CECOM/SUPRI/ SEPLAG-DF que passam a integrar o
presente termo. Valor: O valor total do Contrato é R$ 380.498,00 (trezentos e oitenta mil,
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quatrocentos e noventa e oito reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações
consignadas no Orçamento Corrente – Lei Orçamentária. Dotação orçamentária: Unidade
Orçamentária: 25.902; Programa de Trabalho: 11.331.1463.4063.0005; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 123, na modalidade Estimativa. Vigência: O Contrato terá
vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos
termos da legislação vigente desde que haja disponibilidade de recursos e condições mais
vantajosas para a Administração, mediante a comprovação em estudos e documentos, e
conforme disposição contida no artigo 57, II da Lei nº. 8.666/93. Assinatura: Signatários:
Pelo Distrito Federal, Rodrigo Germano Delmasso Martins e pela contratada, Flavineide
Rocha dos Santos na qualidade de Represente Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA
E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2010.
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais, de
acordo com o que estabelece os artigos 28 e 58, ambos da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro
de 2008, e conforme deliberação da Diretoria Colegiada, COMUNICA: Aos usuários, agentes e demais interessados nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, no
Distrito Federal, que foi aberta a AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010-ADASA, com período para envio de contribuições de 15 de janeiro a 1º de fevereiro de 2010 e realização de
Sessão ao Vivo-Presencial no dia 02 de fevereiro de 2010, das 09 às 12 horas, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, Ala Norte, Sala T6, Setor de Divulgação Cultural, Eixo
Monumental, Lote 5, em Brasília/DF; OBJETIVO da Audiência Pública: Obter subsídios e
contribuições para a proposta referente à 1ª Revisão Tarifária Periódica e Reajuste Tarifário Anual de 2010 dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. A
documentação objeto desta Audiência Pública, o modelo para envio de contribuições, assim
como os critérios e procedimentos para participação no evento estão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico www.adasa.df.gov.br, área “AP 001/2010–Revisão
Periódica e Reajuste Anual/CAESB”, ou no Protocolo-Geral da ADASA, no Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília, Estação Rodoferroviária – Sobreloja Ala Norte, CEP
70631-900, Brasília-DF. O envio de contribuições poderá ser realizado até as 18 horas do
dia 1º de fevereiro de 2010, por meio do endereço eletrônico ap_001_2010@adasa.df.gov.br
ou por correspondência endereçada ao Protocolo- Geral da ADASA, no endereço acima. O
cadastramento de expositores e participantes poderá ser feito pelo endereço eletrônico
ouvidoria@adasa.df.gov.br, até as 18 horas do dia 1º de fevereiro de 2010, informando o
nome completo do participante, entidade que representa, como também a condição de
expositor ou participante, ou ainda na secretaria do evento, no dia da Sessão ao VivoPresencial, das 8h às 8h45. As contribuições recebidas durante o período estabelecido neste
Av i s o s e r ã o c o l o c a d a s à d i s p o s i ç ã o d o s i n t e r e s s a d o s n o e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o
www.adasa.df.gov.br, área “AP 001/2010–Revisão Periódica e Reajuste Anual/CAESB”.
RICARDO PINTO PINHEIRO

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, a Licença Prévia para atividade de Triagem de resíduos
Sólidos Urbanos nas Unidades de Triagem de Materiais Recicláveis a serem instalados no endereço: SIA TRECHO 17 VIA IA-04, LOTES 1615, 1655 e 1695. Foi determinada a elaboração de
estudo ambiental. Responsável: Maria de Fátima Ribeiro Có, Diretora-Geral.
COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,
DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, constituída mediante a
Instrução nº 11, de 28 de janeiro de 2009, publicada no DODF nº 23, página 17 de 02 de
fevereiro 2009, TORNA PÚBLICA a convocação dos Senhores e Senhoras AUGUSTO CÉSAR
PIRES ARANHA, portador da CI nº 421697-SSP/DF e CPF nº 179.181.701-72, ANA PAULA
MADEIRA CORREIA, CPF nº 488.071.251-53, CRISTINA MOREIRA PINHEIRO LIMA,
portadora da CI nº 643290-SSP/DF, CPF nº 214.711.771-49, DINÍSIO ANTÔNIO DA CRUZ,
portador da CI nº 086.382-SSP/DF, CPF nº 004.086.621-15, DAVID GOMES ARAUJO, portador da CI nº 0605 10344-IFP/RJ, CPF nº 086.990.034-04, FLÁVIO RICARDO PAIM, portador da CI nº 6.262.167-2, CPF n° 277.106.610-68, da, LUIZ ANTÔNIO PERES FLORES
portador CI nº123.639-SSP/DF, CPF nº 041.589.701.72, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA,
portador da CI nº 616.806-SSP/DF, CP nº 386.095.681-72, LUIZ EDELBERTO PUPPI DE
LELLES, portador da CI nº 1221/69-DPT/RJ, CPF nº 036.275.437-34, LUCIANO SALES
OLIVEIRA, portador da CI nº 183.444-SSP/SE, CPF nº 045.095.285-15, MARLENE HORTEGA CONSOLI, portadora da CI nº 524 1324-SSP/SP, CPF nº544.486.206-97, SÍLVIA MEIRELES DE CASTRO, portadora da CI nº 000 579 168-SSP/DF, CPF nº 343.022.801-82, tendo em
vista encontrar-se em lugar incerto e não sabido a comparecer a esta Comissão, situada à
Quadra 08 no Edifício Venâncio 2.000, Bloco B-50, Sala 916, 9º Andar, nesta Capital, no prazo
de 10 (dez) dias a partir desta publicação, no horário das 08:00 às 12:00hs e de 14:00 às
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18:00hs, nos dias úteis, a fim de prestar esclarecimento quanto às denuncias apontadas no
processo 094.000.933/2009.
FÁBIO GOMES GAMA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação para
fornecimento de kits lanches prontos, conforme especificações e condições constantes no Anexo I do edital, com data e horário marcada para recebimento de propostas até 09:00 horas do dia
05 de fevereiro de 2010, objeto do procedimento administrativo nº 080.006858/2009. O Edital
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Informações referentes ao cadastro para participação e demais procedimentos serão obtidas através do
endereço www.comprasnet.gov.br. Brasília – DF.
Brasília, 26 de janeiro de 2010.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Pregoeiro

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE CONTRATOS
NÚCLEO DE ELABORAÇÃO DE AJUSTES
EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2010.
Processo: 080.020915/2007. Partes: SEDF x INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA – IFB. Assinatura: 22/01/2010. – Objeto: doação, em
caráter irrevogável a título gratuito, do acervo patrimonial constituído pelos bens móveis que se
encontravam à disposição do extinto CEP/CAB – Colégio Agrícola de Brasília – unidade integrante da estrutura orgânica da SEDF, ao atual Instituto Federal de Brasília - IFB, instituição
federal de educação profissional e tecnológica localizado em Planaltina/DF, na DF 1285 –
Entrada Km 18 da BR 020 – s/nº. Assinante: P/SEDF: Eunice de Oliveira Ferreira Santos. P/IFB:
Aléssio Trindade de Barros.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2010.
Processo: 080.005753/2009. Partes: SEDF X TRAINNER RECURSOS HUMANOS LTDA. Assinatura: 22/01/2010. Vigência: 02 (dois) anos, a partir da data de sua publicação. Objeto: a
concessão de estágios curriculares a estudantes da rede pública de ensino, regularmente matriculados em cursos de educação profissional de nível médio, no ensino médio, na educação de jovens
e adultos e aos alunos com necessidades educacionais especiais incluídos em classe comum dos
respectivos níveis e modalidades de ensino. Assinantes: p/SEDF: Eunice de Oliveira Ferreira
Santos. P/TRAINNER: Ademir Écio Pegoretti.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 105/2008.
Processo: 080.002384/2008. Partes: SEDF X DAN-HEBERT S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA. Assinatura: 15/12/2009. Vigência: até 07/03/2010, a partir de 15/12/2009. Objeto: prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo do referido Contrato, o qual tem por objeto a
contratação de empresa especializada para construção do Centro de Ensino Fundamental Itapoã,
com 20 (vinte) salas de aula, a ser localizado na Quadra 378, Conjunto “N”, Área Especial 02 –
Del Lago – Itapoã/DF. Assinantes: P/SEDF: Eunice de Oliveira Ferreira Santos. P/Dan-Hebert:
André Silva Fagundes.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratada: RAIZ FORTE Consultoria e Projeto Agropecuária Ltda. Objeto do Contrato/Aditivo: Serviços técnicos de Engenharia que consistem na análise de viabilidade técnica, econômico/
financeira e custos de projetos e obras urbanos e rurais e vistoria, análise e acompanhamento de
serviços, obras e empreendimentos urbanos e rurais, nas modalidades BR1 e CR1/Prorrogação
por 12 meses a partir de 28/04/2010. Contrato: DIRAD/DESEG-2008/086 – III Termo Aditivo.
Assinatura: 25/01/2010. Licitação: Edital de Credenciamento DIRAD/DESEG 001/2008. Signatários: pelo BRB: Sérgio Augusto Corrêa de Faria. Pela Contratada: José Tomé Oliva Antunes.
Processo: 007/2008.
RETIFICAÇÃO
A Gerência de Compras, Licitações e Contratos do BANCO DE BRASÍLIA S/A TORNA PÚBLICO que, na publicação de extrato de contrato neste Diário Oficial de nº 14, do dia 21 de janeiro
de 2010, na página 31, ONDE SE LÊ: ... Processo: 681/2009 ...”, LEIA-SE: ... Processo: 815/
2009 ...”. Processo: 815/2009.
AVISO DE RESCISÃO
O BRB - Banco de Brasília S.A. TORNA PÚBLICO a rescisão do Contrato DIRAD/DESEG-2008/
025, celebrado com a UNISYS BRASIL LTDA, com base em seu inciso XII da Cláusula Décima
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Quinta, abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso e disponibiliza os autos do
processo 041.000.049/2008, no SBS, Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasília, 16º andar.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Processos
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2010.
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. TORNA PÚBLICO o Pregão Eletrônico nº 01/2010. Data,
horário e endereço eletrônico para abertura: 11/02/2010, às 9:00h, www.comprasnet.gov.br.
Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema do Arcondicionado da Ag. Anápolis, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus
Anexos. Valor estimado: R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais). Local de obtenção do
Edital: www.comprasnet.gov.br. Processo 750/2009.
ERIEL STRIEDER
Pregoeiro
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2010.
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. TORNA PÚBLICO o Pregão Eletrônico nº 02/2010. Data,
horário e endereço eletrônico para abertura: 10/02/2010, às 15:00h, www.comprasnet.gov.br.
Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema do Arcondicionado dos Pontos de Atendimento do BRB, na Região II (item 1) e Região III (Item 2),
conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$
436.400,00 (Quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais). Local de obtenção do Edital:
www.comprasnet.gov.br. Processo 783/2009.
ERIEL STRIEDER
Pregoeiro
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2010
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. TORNA PÚBLICO o Pregão Eletrônico nº 11/2010. Data,
horário e endereço eletrônico para abertura: 12/02/2010, às 9:00h, www.comprasnet.gov.br.
Objeto: Registro de preço para eventual contratação do fornecimento, instalação e garantia de
02(dois) switches balanceadores de carga para gerenciamento de sistema de comunicação de
dados, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado:
R$ 172.300,00 (Cento e setenta e dois mil e trezentos reais). Local de obtenção do Edital:
www.comprasnet.gov.br. Processo 445/2009.
ERIEL STRIEDER
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
EDITAL Nº 01 DO CONCURSO PÚBLICO 02/2010-SEJUS,
DE 26 DE JANEIRO DE 2010 – EDITAL NORMATIVO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei nº 3.669, de 13 de setembro de 2005
e do Decreto nº 21.688, de 07 de novembro de 2000, alterado pelos Decretos nº 24.109, de 1º de
outubro de 2003, Decreto nº 24.278, de 8 de dezembro de 2003, Decreto nº 24.687, de 24 de junho
de 2004, e pelo Decreto nº 25.259, de 25 de outubro de 2004, e na forma da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, recepcionada pelo Governo do Distrito Federal pela Lei nº 197, de 4 de dezembro
de 1991, torna pública a abertura de inscrição ao concurso público para o cargo de Atendente de
Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal do Distrito
Federal e mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso público será regido por este edital e executado pela Fundação Universa.
1.2. O concurso público destina-se a selecionar candidatos para provimento de vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Social, da
Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
1.2. O concurso público destina-se a prover 169 (cento e sessenta e nove) vagas para provimento
imediato do cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do
Distrito Federal e formação de cadastro reserva com 700 (setecentas) vagas.
1.2.1. Por cadastro-reserva entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na listagem que contém o resultado final do certame. O cadastro-reserva somente será aproveitado mediante
a valoração pela Administração Pública dos critérios de oportunidade e conveniência, por se tratar de
ato administrativo discricionário, observado o prazo de validade do presente concurso público.
1.3. O concurso público consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; de
sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter exclusivamente eliminatório; de prova
de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório; de prova de aptidão psicológica, de caráter
eliminatório; e de curso de formação profissional, de caráter exclusivamente eliminatório.
1.4. Os candidatos aprovados serão convocados para a realização dos procedimentos pré-admissionais e dos exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, de responsabilidade
da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
2. DO CARGO, DOS REQUISITOS, DA SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES, DO NÚMERO DE VAGAS,
DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO
2.1. CARGO: ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL (CÓDIGO 101)
2.2. REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio
(antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
2.3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tarefas relativas à guarda, à vigilância, ao
acompanhamento e à segurança dos adolescentes infratores; desenvolver atividades de nível médio,
cadastrando, selecionando e orientando a população atendida; planejar, executar e avaliar atividades
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sócio-educativas a serem desenvolvidas com a clientela assistida pelas unidades de execução de
medidas sócio-educativas; executar e desenvolver o atendimento nas medidas sócio-educativas, previstas no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.4. NÚMERO DE VAGAS: 169 (cento e sessenta e nove) vagas para provimento imediato e 700
(setecentas) vagas para formação de cadastro de reserva.
2.5. REMUNERAÇÃO: R$ 1.779,74 (um mil, setecentos e setenta e nove reais, setenta e quatro
centavos).
2.6. JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.
2.7. Os candidatos admitidos estarão sujeitos ao regime jurídico estatutário (Lei nº 8.112/90, recepcionada no Governo do Distrito Federal pela Lei nº 197/91).
2.8. A remuneração de que trata o subitem 2.5 poderá ser acrescida de gratificações específicas em
razão da lotação do candidato aprovado e nomeado, segundo a conveniência e oportunidade da
Administração.
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. Do total de vagas destinadas ao cargo, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da Lei nº
160, de 2 de setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de setembro de
1991, regulamentada pelo Decreto nº 13.897, de 14 de abril de 1992, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal de 15 de abril de 1992.
3.1.1. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com
os demais candidatos.
3.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, o candidato deverá,
no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência e entregar laudo médico, original ou cópia
autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou
o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável causa da deficiência, na forma do subitem 3.3 ou
3.4 deste edital, e o requerimento constante do Anexo II deste edital.
3.3. O candidato portador de deficiência deverá entregar, durante o período de inscrições, das 10 (dez)
horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto, pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico, original ou
cópia autenticada, a que se refere o subitem 3.2 deste edital e o requerimento constante do Anexo II
devidamente preenchido e assinado, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
conforme endereço contido no subitem 5.3.2.
3.4. O candidato poderá, ainda, encaminhar, impreterivelmente até o dia 04 de março de 2010,
o referido laudo médico e o requerimento constante do Anexo II devidamente preenchido e
assinado, via SEDEX, para a Fundação Universa – Concurso ATRS - SEJUS, caixa postal 2641,
CEP 70275–970, Brasília/DF, desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro dos prazos
citados no item 5 deste edital.
3.5. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso público
e não será devolvido, tampouco será fornecida cópia desse laudo.
3.6. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 5.6.9 deste edital e no
ato de inscrição, tratamento diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as condições
de que necessita para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do Decreto
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999
e alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de
3 de dezembro de 2004.
3.7. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação
necessária, figurará também na lista de classificação geral.
3.8. O candidato que se declarar portador de deficiência, caso aprovado e classificado no concurso
público, será convocado para submeter-se à perícia médica promovida por uma junta médica indicada
pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, que verificará
sua qualificação como portador de deficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do
respectivo cargo, nos termos do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de
2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, e da Lei nº 160, de 2 de
setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de setembro de 1991, regulamentada pelo Decreto nº 13.897, de 14 de abril de 1992, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal de 15 de abril de 1992.
3.9. O candidato mencionado no subitem 3.8 deste edital deverá comparecer à perícia médica munido
de laudo médico original ou de cópia autenticada do laudo que ateste a espécie e o grau ou o nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID, conforme especificado no
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de
dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário
Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, bem como à provável causa da deficiência.
3.10. A inobservância do disposto nos subitens 3.2 e 3.9 deste edital ou o não-comparecimento ou a
reprovação na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência.
3.11. A comprovação pela junta médica referida no subitem 3.8 deste edital acerca da incapacidade do
candidato para o adequado exercício da função fará com que ele seja eliminado do concurso público.
3.12. As vagas definidas no subitem 3.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos
portadores de deficiência ou por reprovação no concurso público ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
4.1. Ter sido aprovado em concurso público.
4.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos
políticos, nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição da República Federativa do Brasil.
4.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos.
4.4. Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação ou de alistamento militar, em
caso de candidato do sexo masculino.
4.5. Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo/área/
especialidade na data da posse.
4.6. Ter idade mínima de 18 (dezoito anos) completos, ou ser emancipado até a data da posse.
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4.7. Gozar de boa saúde e ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
4.8. Ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, que serão aferidos por meio de
sindicância de vida pregressa e investigação social.
4.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidades
das esferas federal, estadual e/ou municipal.
4.10. Não haver sofrido, no exercício da função pública, as penalidades previstas no artigo 137 e seu
parágrafo único da Lei nº 8.112/1990.
4.11. Não acumular cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos com vencimentos,
salvo de cargos/empregos acumuláveis em exercício, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da
Constituição Federal.
4.12. Cumprir as determinações contidas neste edital, editais complementares e na legislação vigente.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. TAXA: R$ 68,00 (sessenta e oito reais).
5.2. As inscrições poderão ser efetuadas em posto de atendimento presencial ou via internet, conforme procedimentos especificados a seguir.
5.3. DA INSCRIÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL
5.3.1. PERÍODO: de 08 de fevereiro a 03 de março de 2010 (exceto sábados, domingos e feriados).
5.3.2. LOCAL: Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN
609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
5.3.3. HORÁRIO: das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto.
5.3.4. Para efetuar a inscrição no posto, o candidato deverá:
a) preencher e entregar o formulário de inscrição com os dados pessoais (nome, endereço, CEP,
telefone(s) para contato, número de documento de identidade e número do CPF);
b) receber da Fundação Universa comprovante provisório de inscrição e o boleto de cobrança para
pagamento na rede bancária;
c) encaminhar-se a uma agência bancária munido do boleto de cobrança correspondente e efetuar o
pagamento da taxa de inscrição; a data de vencimento do boleto bancário é 04 de março de 2010.
5.3.5. O pagamento da taxa de inscrição sem a devida entrega do formulário de inscrição no posto de
atendimento presencial acarretará o indeferimento da inscrição do candidato.
5.4. DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
5.4.1. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br,
solicitada no período entre 8 (oito) horas do dia 08 de fevereiro de 2010 e 20 (vinte) horas do dia 03
de março de 2010, observado o horário oficial de Brasília/DF.
5.4.2. A Fundação Universa não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5.4.3. O candidato que desejar realizar sua inscrição via internet poderá efetuar o pagamento da taxa
de inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária até a data de vencimento.
5.4.3.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.universa.org.br e
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da
ficha de solicitação de inscrição on-line.
5.4.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 04
de março de 2010.
5.4.5. As inscrições efetuadas via internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento
da taxa de inscrição.
5.4.6. O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo
de sua exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato de
inscrição, sob as penas da lei.
5.4.7. Informações complementares acerca da inscrição via internet estarão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br.
5.5. DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
5.5.1. A Fundação Universa disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição a partir do dia 19
de março de 2010. O comprovante deverá ser retirado pessoalmente, ou por procurador, mediante
procuração simples, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, conforme
endereço citado no subitem 5.3.2.
5.5.2. O candidato também poderá obter o seu comprovante definitivo de inscrição no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br, a partir do dia 19 de março de 2010. O comprovante definitivo de inscrição terá a informação do local e do horário de realização da prova objetiva, o que não
desobriga o candidato do dever de observar o edital de divulgação de local e de horário de aplicação da
prova, que será oportunamente publicado.
5.5.3. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos
locais de realização da prova.
5.5.4. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante definitivo de inscrição.
5.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
5.6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos.
5.6.2. Será admitida a inscrição por terceiros, mediante a entrega de procuração do interessado, com
firma reconhecida, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato. Esses
documentos serão retidos no ato de inscrição.
5.6.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas
por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.
5.6.4. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e(ou) via
correio eletrônico.
5.6.5. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
candidato.
5.6.5.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em
qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita
Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do término do
período de inscrição.
5.6.6. As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via internet
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Fundação Universa do direito de excluir do
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concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível.
5.6.6.1. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a
nome, endereço e telefone, bem como deverá informar o CEP correspondente à sua residência.
5.6.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo nas condições legalmente previstas.
5.6.7.1. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a Fundação Universa reserva-se o direito de tomar
as medidas legais cabíveis, inclusive a não-efetivação da inscrição.
5.6.7.2. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.
5.6.8. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, à exceção de candidatos amparados
pela Lei nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996, pela Lei nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007 ou pela
Lei nº 4.104, de 5 de março de 2008.
5.6.8.1. Nesses casos, o candidato deverá dirigir-se à Central de Atendimento ao Candidato da
Fundação Universa, no período, no local e no horário citados no subitem 5.3 deste edital, preencher
um requerimento e entregar os seguintes documentos:
5.6.8.1.1. Para candidatos amparados pela Lei nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996: certificado,
outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição oficial de saúde, que o qualifica como
doador de sangue e que comprova no mínimo 3 (três) doações de sangue realizadas nos últimos 12
(doze) meses, contados até o último dia do período de inscrição do presente certame.
5.6.8.1.2. Para candidatos amparados pela Lei nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007: laudo médico,
original ou cópia autenticada, além daquele exigido nos subitens 3.2, 5.6.9 e 5.6.9.1 deste edital,
emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável causa da deficiência. Também devem constar do laudo o nome do médico responsável por sua emissão e seu número de
registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Todas as informações constantes no laudo
médico devem estar legíveis.
5.6.8.1.3. Para candidatos amparados pela Lei nº 4.104, de 5 de março de 2008: apresentar Carteira
de Trabalho e Previdência Social ou documento similar e fazer declaração de próprio punho, sob as
penas da Lei, de que não tem condições de arcar com o pagamento da taxa de inscrição. A isenção
supramencionada fica condicionada à apresentação de documentação comprobatória consoante o
artigo 3º incisos I a IV da referida lei, conforme a seguir:
“artigo 3º Fica isento do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pelos
órgãos públicos do Distrito Federal o cidadão que não disponha de recursos suficientes para o próprio
sustento quando:
I – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento
mensal ou salário mensal do postulante/candidato, quando não tiver dependente;
II – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento
mensal ou salário mensal do postulante/candidato, quando tiver até dois dependentes;
III – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 10% (dez por cento) do vencimento
mensal ou salário mensal do postulante/candidato, quando tiver mais de dois dependentes;
IV – a renda familiar for igual ou inferior a dois salários mínimos”.
5.6.8.2. Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) apresentar informações inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação.
5.6.8.2.1. Nesse caso, o candidato terá sua situação informada à autoridade policial competente para
as providências cabíveis.
5.6.8.3. Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos no subitem 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2 ou
5.6.8.1.3 deste edital;
b) não observar o período, o local e o horário estabelecido para a solicitação de isenção.
5.6.8.4. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax e(ou) via correio
eletrônico, tampouco por procuração.
5.6.8.5. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos
documentos comprobatórios citados nos subitens 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2 e 5.6.8.1.3 deste edital, complementação da documentação.
5.6.8.6. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e dos respectivos
documentos, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br , na
data provável de 05 de março de 2010, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de
isenção de taxa de inscrição.
5.6.8.6.1. O candidato que não tiver seu pedido atendido disporá de 3 (três) dias úteis, a contar do dia
subseqüente ao da divulgação do resultado dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição, para
comparecer a Central de Atendimento da Fundação Universa e contestar o resultado informado ou
para solicitar a emissão do boleto de cobrança e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
5.6.8.7. Ao término da apreciação dos recursos conta o resultado das solicitações de isenção de
taxa de inscrição e dos respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará, no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br e publicará no Diário Oficial do Distrito Federal, na data
provável de 12 de março de 2010, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de
isenção de taxa de inscrição.
5.6.8.7.1. O candidato que teve o recurso contra o resultado da solicitação de isenção de taxa de
inscrição indeferido, poderá solicitar a emissão do boleto de cobrança e efetuar o pagamento da taxa
de inscrição nos dias 15 e 16 de março de 2010.
5.6.8.7.2. O interessado que não tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não
efetuar a inscrição na forma estabelecida no item 5 deste edital estará automaticamente excluído do
concurso público.
5.6.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá
indicar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via internet, os recursos
especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 04 de março de 2010, impreterivelmente, via
SEDEX, para a Fundação Universa – Concurso ATRS - SEJUS, caixa postal 2641, CEP 70275–
970, Brasília/DF, laudo médico, original ou cópia autenticada, que justifique o atendimento
especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força
maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
5.6.9.1. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital poderá, ainda, ser entregue, durante o
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período de inscrições citado no subitem 5.3.1, das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no
endereço citado no subitem 5.3.2 deste edital.
5.6.9.2. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital valerá somente para este concurso e
não será devolvido. Além disso, não será fornecida cópia do laudo.
5.6.9.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá,
ainda, levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não fará as provas.
5.6.9.4. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
5.6.10. O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via
internet, que tem ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da posse, os
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo.
5.6.11. Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia, inscritos no Concurso, poderão solicitar a alteração
de horário de aplicação da prova, através de requerimento administrativo acompanhado de Declaração que comprove a crença religiosa.
5.6.11.1. O requerimento citado no subitem 5.6.11. deverá ser entregue até o dia 04 de março de
2010, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN 609,
Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto.
5.6.11.2. Os candidatos praticantes da fé Adventista, que não protocolarem o requerimento citado
no subitem 5.6.11. até o período previsto no subitem 5.6.11.1, seguiram as mesmas normas dos
demais candidatos, inclusive, a realização da prova, se for o caso, em dia de sábado, sem qualquer
diferenciação de horário.
5.6.11.3. Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia, que protocolaram o requerimento administrativo
deverão estar no local de aplicação de provas no mesmo horário definido para os demais candidatos.
Após este período não será admitido o ingresso de nenhum candidato no ambiente de realização das
provas.
5.6.11.4. Os candidatos citados no subitem 5.6.11. permanecerão em sala de aula com o acompanhamento de fiscais treinados, sem possibilidade de comunicação com ambiente externo e obedecerão às
mesmas regras definidas para todos os candidatos que estarão realizando as provas..
6. DA PROVA OBJETIVA
6.1. A prova objetiva abrange as áreas de conhecimento constantes deste item e o conteúdo programático constante do Anexo I deste edital.
6.2. HABILIDADES. As questões da prova objetiva avaliarão habilidades que vão além do mero
conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio e envolvendo situações relacionadas ao desempenho do cargo.
6.3. CONHECIMENTOS. Na prova objetiva, serão avaliados, além das habilidades, conhecimentos
relacionados ao desempenho operacional no cargo, assim como conhecimento adquirido a respeito
das atribuições do cargo, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I.
6.4. A prova objetiva será composta da seguinte forma:
6.4.1. Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Atualidades, Noções de Direito Constitucional,
Lei Orgânica do Distrito Federal e Noções de Direito Administrativo): 20 (vinte) questões; peso 1
(um); pontuação máxima: 20,00 (vinte) pontos.
6.4.2. Conhecimentos Específicos: 40 (quarenta) questões; peso 2 (dois); pontuação máxima: 80,00
(sessenta) pontos.
6.5. Será realizada prova objetiva com questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em
cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando entre o
mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 100,00 (cem) pontos, de acordo com o número de
questões e os pesos definidos no subitem 6.4 deste edital.
6.6. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será
o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas contidas neste edital, no caderno de prova e na folha de respostas. Em hipótese alguma
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
6.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido
da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com
este edital e(ou) com a folha de respostas, tais como: marcação rasurada ou emendada, campo de
marcação não-preenchido integralmente e(ou) mais de uma marcação por questão.
6.8. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da
leitura óptica.
6.9. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo
em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo próprio
candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no subitem 5.6.9
deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação Universa, devidamente treinado.
6.10. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas e será aplicada na data provável de 27 de
março de 2010, no turno vespertino.
6.11. Os locais e o horário de aplicação da prova objetiva serão publicados no endereço eletrônico
http://www.universa.org.br e publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de 19
de março de 2010.
6.12. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o comparecimento no dia e no horário determinados.
6.13. Não serão dadas, por telefone, fax ou correio eletrônico, informações a respeito de data, de
local e de horário de aplicação de provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os
comunicados a serem publicados.
6.14. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.
6.15. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado
para o seu início.
6.16. O candidato que se retirar da sala de aplicação de provas não poderá retornar a ela, em hipótese
alguma, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de fiscal ou de
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membro da coordenação da Fundação Universa.
6.17. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no
Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997).
6.17.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título
eleitoral, carteira nacional de habilitação (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional
sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e(ou) danificados.
6.17.2. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento de identidade.
6.17.3. À exceção da situação prevista no subitem 6.18 deste edital, o candidato que não apresentar
documento de identidade original, na forma definida no subitem 6.17 deste edital, não poderá fazer as
provas e será automaticamente eliminado do concurso público.
6.18. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião
em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio.
6.18.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.
6.19. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e(ou) em horário diferentes
dos predeterminados em edital ou em comunicado.
6.20. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a
utilização de máquinas calculadoras e(ou) similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou
qualquer outro material de consulta.
6.21. No dia de realização da(s) prova(s), não será permitido ao candidato permanecer com armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil
de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, entre outros). Caso o candidato leve
algum aparelho eletrônico, este deverá permanecer desligado e, se possível, com a bateria retirada
durante todo o período da prova, devendo ainda, ser acondicionado em embalagem fornecida pela
Fundação Universa. O descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
6.21.1. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas com armas. O candidato
que estiver armado será encaminhado à Coordenação.
6.21.2. A Fundação Universa poderá submeter os candidatos à detecção de metal no momento da sua
entrada na sala de provas.
6.21.3. A Fundação Universa recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados nos
subitens anteriores no dia de realização das provas. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo
de equipamento eletrônico durante a realização das provas, o candidato será automaticamente eliminado do concurso público.
6.21.4. A Fundação Universa não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
6.22. A Fundação Universa procederá, no ato da aplicação da prova, a coleta de impressão digital de
cada candidato.
6.23. O controle de horário será efetuado conforme critério da Fundação Universa.
6.24 Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro
acessório que venha cobrir as orelhas do candidato.
6.25. A Fundação Universa não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, nem por danos a eles causados.
6.26. Não haverá segunda chamada para a aplicação das provas, em hipótese alguma. O não-comparecimento às provas implicará a eliminação automática do candidato.
6.27. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas
após 1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o
caderno de provas.
6.28. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao término do tempo destinado à
realização das provas.
6.29. A inobservância dos dos subitens 6.27 e 6.28 deste edital acarretará a não-correção das provas
e, conseqüentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
6.30. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato
que, em qualquer momento do concurso ou durante a aplicação das provas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou) ilegais para obter vantagens para si e(ou) para
terceiros, em qualquer etapa do concurso público;
b) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
c) utilizar-se de livro, dicionário, notas e(ou) impressos não autorizados e(ou) que se comunicar com
outro candidato;
d) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, relógio de qualquer espécie,
gravador, bip, receptor, pager, notebook, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de cálculo,
máquina de calcular e(ou) equipamento similar;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as
autoridades presentes e(ou) os candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em
qualquer outro meio, que não os permitidos;
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à sua realização;
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou de membro da coordenação da Fundação Universa;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e(ou) na folha de respostas;
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k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
l) descumprir este edital e(ou) outros que vierem a ser publicados.
6.31. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico e(ou)
por meio de investigação policial, ter o candidato utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
6.32. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas
em razão do afastamento de candidato da sala de provas.
6.33. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, a Fundação Universa
procederá a inclusão do candidato, mediante a apresentação do comprovante de inscrição autenticado
pelo banco ou o boleto bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico.
6.34. A inclusão de que trata o subitem 6.33 será realizada de forma condicional e será analisada pela
Fundação Universa, na fase de avaliação da prova objetiva, com o intuito de se verificar a efetividade
da referida inscrição.
6.34.1. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 6.33, esta será automaticamente cancelada, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os
atos decorrentes.
6.35. No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de
aplicação das provas e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e(ou) aos critérios de avaliação e de classificação.
7. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
7.1. Os candidatos serão submetidos a sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter
eliminatório, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público.
7.2. A sindicância da vida pregressa e investigação social será realizada com base em documentos
oficiais e informações constantes de formulário próprio, contendo perguntas de caráter pessoal.
7.3. O candidato será considerado recomendado ou não-recomendado para exercer o cargo de
Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal
do Distrito Federal. A análise e a avaliação dos dados colhidos serão feitas com critérios exclusivamente objetivos.
7.4. Será eliminado, durante a realização de qualquer uma das fases do concurso, o candidato que, após
iniciada a sindicância da vida pregressa e investigação social, for considerado não-recomendado.
7.5. O candidato deverá, às suas expensas, providenciar a documentação abaixo relacionada, que
deverá ser entregue juntamente com o formulário preenchido, em data a ser determinada oportunamente:
a) cópia do documento de identificação oficial;
b) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) cópia do certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do
sexo masculino;
d) cópia do Título de Eleitor ou certidão do cartório eleitoral, bem como comprovante de votação e/
ou justificativa da última eleição, de ambos os turnos;
e) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou do órgão que comprove o último e o atual
emprego, se for o caso;
f) cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque etc) ou declaração de
domicílio de próprio punho, nos termos da Lei n° 4.225/2008;
g) certidões negativas dos cartórios dos ofícios de distribuição da(s) cidade(s) na(s) qual(is) o(a)
candidato(a) tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, abrangendo os feitos cíveis, criminais, de
protestos de títulos, de interdição e de tutela;
h) certificado de antecedentes expedido pela Policia Civil do(s) estado(s) no(s) qual(is) o(a) candidato(a)
tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
i) certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Federal da(s) cidade(s) na(s) qual(is) o(a) candidato(a)
tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
j) cópias das declarações, se for o caso, de ajuste anual entregues à Receita Federal, em nome do (a)
candidato (a), nos últimos 5 (cinco) anos.
7.6. O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autorização do
candidato para que seja realizada a referida investigação.
7.7. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania poderá exigir que o candidato
providencie, às suas expensas, sob pena de ser não-recomendado e eliminado do concurso, documentação complementar, a fim de dirimir dúvidas que surjam durante a condução do processo de sindicância de vida pregressa e investigação social.
7.8. A Fundação Universa, a qualquer momento, poderá exigir a apresentação dos originais dos
documentos, nos termos do Decreto n° 28.722, de 28 de janeiro de 2008.
7.9. O candidato que for considerado não recomendado na sindicância da vida pregressa e investigação
social poderá ter vista de seu formulário, bem como interpor recurso contra o resultado provisório,
dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia a publicação do resultado oficial preliminar.
7.10. A análise e a avaliação dos dados colhidos nesta fase serão promovidos com critérios exclusivamente objetivos, cujo relatório final motivará o ato de continuidade ou desligamento do candidato no
concurso.
7.11. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos,
exigido no presente edital.
8. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
8.1. A prova de aptidão física visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências para o desempenho eficiente das funções inerentes ao cargo.
8.2. A prova de aptidão física é de caráter classificatório e eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. O candidato será considerado apto quando obtiver a performance mínima
exigida em todos os testes.
8.2.1. O candidato que não obtiver a performance mínima exigida em qualquer dos testes da prova de
capacidade física será considerado inapto e, conseqüentemente, eliminado do concurso público.
8.3. O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados em edital próprio,
com roupa e calçados apropriados para a prática de educação física, munido do documento de
identidade original e de atestado médico original específico para tal fim.
8.3.1. O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto

a realizar a prova de aptidão física do concurso público, a assinatura e nome completo do médico
responsável por sua emissão e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Todas as informações constantes no laudo médico devem estar legíveis.
8.3.2. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início
da prova. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento ou em que não conste a
autorização expressa nos termos do subitem anterior.
8.4. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar os testes, sendo,
conseqüentemente, eliminado do certame.
8.5. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições,
cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer
tratamento diferenciado.
8.6. Será eliminado o candidato que não comparecer à prova de capacidade física na data e horário
previstos para a sua realização no respectivo edital de convocação.
8.7. À exceção das candidatas gestantes, os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em
consideração, nem será concedido qualquer tratamento diferenciado.
8.7.1. Na data, local e horário estabelecidos no edital, as candidatas gestantes, mediante apresentação
de atestado médico específico, poderão solicitar a suspensão da prova de aptidão física.
8.7.2. Caso aprovada nas demais fases do certame, deverá ser assegurada à candidata a realização de
nova prova de aptidão física a ser aplicada mediante apresentação de atestado médico que a habilite
para tal finalidade.
8.7.3. Caso aprovada na prova de aptidão física, ser-lhe-á assegurada, para fins de nomeação, a ordem
de classificação.
8.8. A prova de aptidão física consistirá em teste de barra fixa e teste de corrida de 12 (doze) minutos.
Os critérios para a execução dos testes e dos resultados serão estabelecidos em edital, devendo ser
respeitadas as tabelas adiante:
VALORES DE REFERÊNCIA MASCULINO
Tabela 1
Teste de Barra Fixa
Número de Flexões
Pontuação
De 0 a 2
Eliminado
3
2
4
3
5
4
Igual ou superior a 6
5
Tabela 2
Teste de Corrida
Duração: 12 minutos
Distância
Inferior a 2.200 metros
De 2.200 a 2.400 metros
De 2.401 a 2.600 metros
De 2.601 a 2.800 metros
Igual ou superior a 2.801 metros
VALORES DE REFERÊNCIA FEMININO
Tabela 1
Teste de Barra Fixa
Tempo de suspensão
De 0 a 10 segundos
De 11 a 15 segundos
De 16 a 20 segundos
De 21 a 25 segundos
Igual ou superior a 26 segundos

Pontuação
Eliminado
2
3
4
5

Pontuação
Eliminado
2
3
4
5

Tabela 2
Teste de Corrida
Duração: 12 minutos
Distância
Pontuação
Inferior a 1.800 metros
Eliminado
De 1.800 a 2.000 metros
2
De 2.001 a 2.200 metros
3
De 2.201 a 2.400 metros
4
Igual ou superior a 2.401 metros
5
8.9. DO TESTE DE BARRA FIXA
8.9.1. A execução do teste em barra fixa, para os candidatos do sexo masculino, consistirá de:
a) posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra, com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços estendidos e, quando autorizado, deverá iniciar a execução;
b) execução: inicia-se o movimento com a flexão do braço até que o queixo ultrapasse a parte superior
da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição inicial.
8.9.1.1. Será considerada uma flexão completa o movimento realizado com a total extensão dos
braços. A não-extensão total dos braços, bem como o início de nova execução será considerado como
movimento incorreto e não será computado na performance do candidato.
8.9.1.2. Durante a realização do teste em barra fixa, não será permitido ao candidato tocar com
o(s) pé(s) ao solo após o início das execuções. É permitida a flexão de(as) perna(s) para evitar o
toque ao solo.
8.9.1.3. Para a realização do teste em barra fixa, o candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda
física, utilizar luva ou qualquer outro artifício para proteção das mãos, nem apoiar o queixo na barra.
8.9.1.4. Para os candidatos do sexo masculino, a performance mínima a ser atingida, com tempo para
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o exercício definido em 1 (um) minuto é de 3 (três) flexões.
8.9.2. A execução do teste em barra fixa, para as candidatas do sexo feminino, consistirá de:
a) posição inicial: a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, podendo receber
ajuda para atingir esta posição;
b) execução: após a tomada da posição inicial pela candidata, será imediatamente iniciada a cronometragem do tempo.
8.9.2.1. Para a realização do teste em barra fixa a candidata não poderá utilizar luva ou qualquer outro
artifício para proteção das mãos.
8.9.2.2. A performance mínima a ser atingida é de tempo de suspensão igual a 11 (onze) segundos,
devendo a candidata permanecer na posição até expirar o tempo exigido.
8.9.3. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo
na primeira tentativa, após um tempo igual ou superior a 5 (cinco) minutos da realização da
tentativa inicial.
8.10. DO TESTE DE CORRIDA
8.10.1. O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos. A performance mínima a ser atingida
é: distância de 2.200 (dois mil e duzentos) metros, se do sexo masculino, e distância de 1.800 (um mil
e oitocentos) metros, se do sexo feminino.
8.10.2. O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o
tempo de execução do seu teste.
8.11. Imediatamente após a realização do teste físico, os candidatos que obtiverem resultado apto
poderão ser submetidos a exame toxicológico que será realizado por profissionais de saúde capacitados para tanto.
8.11.1. Nesse caso, a coleta de urina dos candidatos, para prova e contra-prova, será efetuada no local
dos testes, por equipe da área de saúde.
8.11.2. O candidato que obtiver resultado positivo no exame toxicológico será eliminado do
concurso público.
8.12. Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos
durante a fase da prova de aptidão física.
9. DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA
9.1. Somente serão convocados para a avaliação psicológica os candidatos considerados recomendados na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social e aptos na prova de aptidão física.
9.2. A avaliação psicológica terá caráter eliminatório e objetivará avaliar o perfil psicológico do
candidato, com a finalidade de verificar habilidades, aptidões, características de personalidade,
capacidade de adaptação e o potencial de desempenho positivo com relação às atividades do
cargo, respeitando-se as características relacionadas na descrição do cargo e nas normas legais,
tendo como resultado parecer em que o candidato seja considerado recomendado ou não-recomendado para o cargo.
9.3. A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho
Federal de Psicologia.
9.4. A não recomendação na avaliação psicológica não significará, necessariamente, a existência de
transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o candidato não atendeu, à época da
avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo para o qual está concorrendo.
9.5. O candidato será considerado recomendado ao conseguir atender as condições mínimas
adequadas ao cargo.
9.6. A aplicação dos exames psicológicos será realizada em qualquer dia da semana, inclusive os não
úteis, a critério da Administração e em conformidade com o edital específico de convocação para a
fase de avaliação psicológica.
9.7. A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal,
constando os candidatos recomendados (Resolução CFP n° 001/2002, artigo 6°, caput).
9.8. Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de
entrevista devolutiva (Resolução CFP n° 001/ 2002, artigo 6°, § 2°). Para tanto, o candidato deverá
solicitá-la no período informado em cronograma a ser divulgado oportunamente. Esta entrevista será
realizada por um psicólogo designado pela Fundação Universa, que irá informar ao candidato seus
resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.
9.9. Os resultados obtidos na avaliação psicológica poderão ser conhecidos, inclusive, com o auxílio de
um psicólogo, constituído pelo candidato às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local
e perante psicólogo designado pela Fundação Universa (Resolução CFP n° 01/2002, artigo 6°, § 10).
9.10. O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro e prova de regularidade
com o Conselho Regional de Psicologia - CRP.
9.11. Após a entrevista devolutiva, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo por
escrito, em formulário próprio por ele assinado, orientado ou não pelo seu psicólogo representante.
9.12. Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado não recomendado na
avaliação psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente.
9.13. Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for
considerado não recomendado na avaliação psicológica.
9.14. O candidato que não comparecer ao local e hora definidos, perderá o direito de realizar os
eventos agendados, independentemente do motivo alegado.
10. DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
10.1. O curso de formação profissional, de caráter exclusivamente eliminatório, regular-se-á por
edital específico para tal finalidade.
10.2. O curso de formação profissional será realizado em local a ser definido, com freqüência mínima
obrigatória a ser estabelecida em edital convocatório, podendo, inclusive, estender-se aos sábados,
domingos, feriados e em horário noturno.
10.3. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, por
intermédio de sua unidade de capacitação profissional, poderá acompanhar as atividades pedagógicas
do curso de formação profissional.
10.4. O edital mencionado no subitem 10.1 disporá sobre o quantitativo de candidatos habilitados que
serão convocados para o curso de formação profissional.
10.5. Será eliminado (a) do concurso o (a) candidato (a) que:
a) deixar de efetuar a matrícula no período estipulado em edital específico;
b) deixar de comparecer ou se afastar por qualquer motivo do curso de formação profissional;
c) auferir média inferior a 50% (cinqüenta por cento) da pontuação máxima das provas escritas de

PÁGINA 25

verificação de aprendizagem, e(ou) provas práticas do curso de formação profissional;
d) não satisfazer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios.
10.6. O Governo do Distrito Federal não se responsabilizará pela requisição do candidato em seu local
de trabalho e(ou) pelas despesas com deslocamento, alimentação, transporte e(ou) ressarcimento de
despesas e estada para freqüência no curso de formação profissional.
10.7. O curso de formação profissional, de presença obrigatória, terá a duração prevista de 84
(oitenta e quatro) horas.
10.8. Durante o curso de formação profissional o candidato ficará adstrito aos regulamentos e demais
normas do concurso.
10.9. A verificação de aprendizagem do curso de formação profissional constará de provas escritas
e(ou) práticas, as quais serão regidas por edital.
11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
11.1. Na forma do artigo 37, incisos II e IV da Constituição Federal, combinados com a Lei Orgânica
do Distrito Federal, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e em especial a Lei nº 4.281, de 23 de
dezembro de 2008, a classificação final do concurso público será regulada por edital.
11.2. Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos candidatos na folha de respostas.
11.3. A nota de cada candidato em cada prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade de
questões acertadas pelo candidato, conforme o gabarito oficial definitivo, pelo peso de cada questão.
11.4. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver
resultado inferior a 60% (sessenta por cento) do total da pontuação da prova objetiva.
11.5. O candidato eliminado na forma do subitem 11.4 deste edital não terá classificação alguma no
concurso público.
11.6. Os candidatos não-eliminados na forma do subitem 11.4 deste edital serão ordenados de acordo
com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva, que será a soma das pontuações obtidas
nas questões de Conhecimentos Básicos e nas questões de Conhecimentos Específicos.
11.7. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco).
11.8. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.6 deste edital, serão convocados para a
fase de sindicância da vida pregressa e investigação os candidatos aprovados na prova objetiva e
classificados até a 1300ª posição, observada, a reserva de vagas para candidatos portadores de
deficiência e respeitados os empates na última posição.
11.9. O candidato não-convocado na forma do subitem 11.8 deste edital estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.10. Os candidatos convocados em conformidade com o subitem 11.8 e considerados recomendados na sindicância da vida pregressa e investigação social serão ordenados de acordo com os valores
decrescentes na pontuação final da prova objetiva.
11.11. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.10 deste edital, serão convocados para a
prova de aptidão física os candidatos aprovados na prova objetiva e considerados recomendados na
sindicância de vida pregressa e investigação social e classificados até a 1000ª posição, observada a
reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.
11.12. O candidato não-convocado na forma do subitem 11.11 deste edital estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.13. Será considerado inapto na prova de aptidão física e eliminado do concurso público o candidato que não atingir os índices estabelecidos nas tabelas do item 8.
11.14. O candidato eliminado na forma do subitem 11.13 deste edital não terá classificação alguma no
concurso público.
11.15. Os candidatos não-eliminados na forma do subitem 11.13 deste edital serão ordenados de
acordo com os valores decrescentes da soma da nota final na prova objetiva com a pontuação obtida
na prova de aptidão física.
11.16. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.15 deste edital, serão convocados para
a avaliação psicológica todos os candidatos aprovados na prova objetiva, considerados aptos na
sindicância de vida pregressa e investigação social e considerados aptos na prova de aptidão física,
incluindo aqueles que se declararam portadores de deficiência.
11.17. O candidato não-convocado na forma do subitem 11.16 deste edital estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.18. Os candidatos considerados recomendados na avaliação psicológica serão ordenados de acordo
com os valores decrescentes da soma da nota final na prova objetiva com a pontuação obtida na
prova de aptidão física.
11.19. O candidato considerado não recomendado na avaliação psicológica estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.20. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.18 deste edital, poderão convocados
para o curso de formação profissional todos os candidatos aprovados na prova objetiva, considerados
aptos na sindicância de vida pregressa e investigação social, considerados aptos na prova de aptidão
física e considerados recomendados na avaliação psicológica, incluindo aqueles que se declararam
portadores de deficiência.
11.20.1. Poderá ocorrer a formação de turmas distintas e em períodos distintos, segundo critérios a
serem adotados pela Administração Pública. A convocação dos candidatos para o curso de formação
profissional obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação definida no subitem 11.18.
11.21. Os candidatos aprovados no curso de formação profissional serão ordenados de acordo com os
valores decrescentes da soma da nota final na prova objetiva com a pontuação obtida na prova de
aptidão física.
11.22. A(s) lista(s) organizada(s) na forma do subitem 11.21 representará(ão) a classificação final dos
candidatos no certame.
11.23. Haverá, ainda, listagem específica com o a relação dos candidatos que se declararam
portadores de deficiência e que serão convocados para a perícia médica, conforme subitem 3.8
do presente edital.
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1. Em caso de empate na nota final do concurso público, terá preferência o candidato:
a) mais idoso;
b) que obtiver a maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que acertar a maior quantidade de questões de Língua Portuguesa.
13. DOS RECURSOS
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13.1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será afixado no mural de avisos da Fundação
Universa e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, no primeiro dia
útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva.
13.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva
disporá de 3 (três) dias úteis para fazê-lo. Para interposição de recurso contra o resultado oficial
preliminar da sindicância da vida pregressa e investigação social, o candidato disporá de 5 (cinco) dias
úteis para fazê-lo. O período para apresentação de recursos será contado a partir do dia subseqüente
ao da divulgação do gabarito ou resultado oficial preliminar da fase, conforme o modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado no momento de divulgação do gabarito ou resultado
oficial preliminar da fase.
13.3. O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do
interessado, com reconhecimento de firma, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas,
ininterrupto, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN
609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
13.4. Não será aceito recurso por via postal, via fax, via internet e(ou) via correio eletrônico.
13.5. O candidato deverá entregar 2 (dois) conjuntos idênticos de recursos (original e 1 (uma) cópia),
sendo que cada conjunto deverá ter todos os recursos e apenas 1 (uma) capa.
13.6. Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
a) folhas separadas para questões diferentes;
b) em cada folha, indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta
divulgada pela Fundação Universa;
c) para cada questão, argumentação lógica e consistente;
d) capa única constando: nome e número do concurso público; nome, assinatura e número de inscrição
do candidato; nome do cargo a que está concorrendo; endereço e telefone(s) para contato;
e) sem identificação do candidato no corpo do recurso;
f) recurso datilografado ou digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo a ser disponibilizado na internet, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
13.7. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes, em
formulário diferente do exigido e(ou) fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros
editais serão indeferidos.
13.8. Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a
prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma, o quantitativo
de questões da prova objetiva sofrerá alterações.
13.9. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso.
Somente serão aceitos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva ou contra o
resultado oficial preliminar da sindicância da vida pregressa e investigação social.
13.10. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
13.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos
comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
14.2. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público, exceto quanto ao
subitem 6.11 deste edital, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada
na SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3307-7530 ou via
internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
14.3. O candidato que desejar relatar à Fundação Universa fatos ocorridos durante a realização do
concurso público deverá fazê-lo na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada no endereço citado no subitem 14.2 deste edital, por meio de correspondência endereçada
à caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/DF, ou, ainda, por meio de mensagem enviada para o
endereço eletrônico atendimento@universa.org.br.
14.4. O requerimento administrativo que, por erro do candidato, não for corretamente encaminhado
à Fundação Universa, poderá não ser conhecido pela mesma.
14.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no
endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
14.6. A aprovação e a classificação de candidatos em número excedente ao número de vagas estabelecido no subitem 2.4 deste edital geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação,
limitada ao prazo de validade do presente concurso público e observada rigorosamente a ordem de
classificação dos candidatos.
14.7. De acordo com o artigo 2º da Lei nº 1.327, de 26 de dezembro de 1996, telegramas serão
enviados aos candidatos aprovados de acordo com a lista de classificação e em número equivalente
às vagas existentes.
14.7.1. O envio dos telegramas tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em nenhuma
hipótese, o concurso público ou qualquer de suas fases ou etapas.
14.8. O candidato aprovado no presente concurso público, quando convocado para a posse deverá
submeter-se a avaliação médica pré-admissional, bem como apresentar-se munido dos documentos
exigidos neste edital. A posse do candidato dependerá de prévia inspeção médica e a inobservância do
disposto neste subitem implicará em impedimento ao ato de posse, nos termos da legislação vigente.
14.8.1. A avaliação médica pré-admissional mencionada no subitem 14.8 deste edital é obrigatória,
nos termos da legislação vigente.
14.9. Os candidatos convocados para a posse serão lotados em quaisquer unidades da Secretaria de
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
14.10. O prazo de validade do presente concurso público é de 2 (dois) anos, contados a partir da data
da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal,
podendo ser prorrogado, 1 (uma) única vez, por igual período, por conveniência administrativa.
14.11. O resultado final do concurso público será homologado conjuntamente pelo Secretário de
Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, publicado
em jornal de grande circulação no Distrito Federal, afixado no mural de avisos da Fundação Universa

Nº 18, quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
14.12. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e seu telefone na Fundação Universa,
enquanto estiver participando do concurso público, e na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania do Distrito Federal, se aprovado no concurso público e enquanto este estiver
dentro do prazo de validade. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da
não-atualização de seus dados.
14.13. Acarretará a eliminação sumária do candidato do concurso público, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas neste edital.
14.14. O candidato aprovado no concurso público poderá desistir definitiva ou temporariamente.
14.14.1. A desistência deverá ser efetuada mediante requerimento endereçado ao Chefe da Unidade de
Administração Geral, ou cargo equivalente, até o último dia útil anterior à data da posse.
14.14.2. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará à sua classificação e será posicionado em último lugar na lista dos aprovados.
14.15. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Universa em conjunto com a Secretaria de
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
14.16. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações
em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas do
concurso público.
14.17. Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por meio
de outro edital.
FLÁVIO LEMOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
EDITAL Nº 01 DO CONCURSO PÚBLICO 02/2010-SEJUS,
DE 26 DE JANEIRO DE 2010 – EDITAL NORMATIVO
ANEXO I - DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO
1. CONHECIMENTOS BÁSICOS:
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos
de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. 2.
Tipologia textual. 3. Coesão e coerência. 4. Ortografia oficial. 5. Acentuação gráfica. 6. Pontuação.
7. Formação, classe e emprego de palavras. 8. Significação de palavras. 9. Coordenação e subordinação. 10. Concordância nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal. 12. Emprego do sinal
indicativo de crase.
1.2. ATUALIDADES: 1. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. Sistema educacional brasileiro e a questão da educação nos dias atuais, a escola como espaço social, história dos
movimentos sociais e mobilização social.
1.3. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição: conceito e classificação. 2.
Normas Constitucionais relativas à Administração e aos Servidores Públicos. 3. Direitos e Garantias
Fundamentais. 4. Segurança Pública. 5. Organização do Estado. 6. Os Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988 (artigos 5.º ao 15.º).
1.4. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL: 1. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes
e do Distrito Federal. 2. Da organização do Distrito Federal. 3. Da Organização Administrativa do
Distrito Federal. 4. Dos Servidores Públicos.
1.5. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. Administração Pública. 2. Poder Hierárquico. 3.
Polícia e Poder de Polícia. 4. Ato Administrativo. 5. Servidor Público. 6. Órgãos e Agentes Públicos. 7.
Lei nº 8.112/90, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991.
2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Mediação de Conflitos. 2. História Social da criança e da
família. 3. Desenvolvimento da criança e do adolescente. 4. Formas de violência contra a criança e
o adolescente. 5. Violência sexual contra crianças e adolescentes. 6. Características especiais dos maus
tratos. 7. Exclusão social. 8. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. 9. Proteção
integral: políticas integradas. 10. Conselho de direitos: o que é e o que faz. 11. Conselho Tutelar: o que
é e o que faz. 12. Crianças e adolescentes em situação de rua. 13. Ato infracional e suas vicissitudes.
14. Trabalho com grupos. 15. Trabalho com famílias: famílias em situação de vulnerabilidade social,
exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos arranjos familiares, multifamílias, violência
e abuso na família. 16. O Atendente de Reintegração Social no apoio ao projeto político-pedagógico:
atuação multidisciplinar. 17. Estratégias e procedimentos teórico-metodológicos em Reintegração
Social - articulação com a situação de intervenção. 18. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de
danos. 19. Ética profissional. 20. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 21. Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança. 22. Regras de Beijing - Regras Mínimas da Organização das
Nações Unidas para a administração da Justiça da Infância e da Juventude. 23. Diretrizes de Riad –
Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil. 24. Regras de Tóquio - Regras
Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade. 25. Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742, de 7/12/1993) e alterações posteriores. 26. Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13/7/1990) e alterações posteriores. 27. Política Nacional da
Assistência Social – NOB/SUAS. 28. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE.
29. Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 (Lei de Tortura).
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA PÚBLICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
EDITAL Nº 01 DO CONCURSO PÚBLICO 02/2010-SEJUS,
DE 26 DE JANEIRO DE 2010 – EDITAL NORMATIVO
ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR
DE DEFICIÊNCIAOU QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS
REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
O(A)candidato(a) _____________________________________, CPF nº ___________________,
candidato(a) ao Concurso Público 1/2010 – SEJUS, para provimento de vagas no cargo de Atendente
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de Reintegração Social, regido pelo Edital nº 1 do Concurso Público 2/2010, de 26 de janeiro de 2010,
vem requerer vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. Nessa ocasião, o(a) referido(a)
candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador: ____________________________________________.
Código correspondente da (CID): _______________________________________________.
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ___________________________________.
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao
enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado
no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do
item 3 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua
situação, por ocasião da realização da perícia médica.
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL
Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e(ou) de
tratamento especial.

Brasília/DF, ______ de _____________________ de 201___
________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
EDITAL Nº 01 DO CONCURSO PÚBLICO 02/2010-SEJUS,
DE 26 DE JANEIRO DE 2010 – EDITAL NORMATIVOCONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei nº 3.669, de 13 de setembro de 2005 e do
Decreto nº 21.688, de 07 de novembro de 2000, alterado pelos Decretos nº 24.109, de 1º de outubro de
2003, Decreto nº 24.278, de 8 de dezembro de 2003, Decreto nº 24.687, de 24 de junho de 2004, e pelo
Decreto nº 25.259, de 25 de outubro de 2004, e na forma da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
recepcionada pelo Governo do Distrito Federal pela Lei nº 197, de 4 de dezembro de 1991, torna pública
a abertura de inscrição ao concurso público para o cargo de Atendente de Reintegração Social, da
Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e mediante as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso público será regido por este edital e executado pela Fundação Universa.
1.2. O concurso público destina-se a selecionar candidatos para provimento de vagas para contratação
imediata e formação de cadastro de reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Social, da
Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
1.2. O concurso público destina-se a prover 169 (cento e sessenta e nove) vagas para provimento
imediato do cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do
Distrito Federal e formação de cadastro reserva com 700 (setecentas) vagas.
1.2.1. Por cadastro-reserva entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na listagem
que contém o resultado final do certame. O cadastro-reserva somente será aproveitado mediante a
valoração pela Administração Pública dos critérios de oportunidade e conveniência, por se tratar de ato
administrativo discricionário, observado o prazo de validade do presente concurso público.
1.3. O concurso público consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; de
sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter exclusivamente eliminatório; de prova de
aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório; de prova de aptidão psicológica, de caráter
eliminatório; e de curso de formação profissional, de caráter exclusivamente eliminatório.
1.4. Os candidatos aprovados serão convocados para a realização dos procedimentos pré-admissionais
e dos exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, de responsabilidade da
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
2. DO CARGO, DOS REQUISITOS, DA SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES, DO NÚMERO DE VAGAS,
DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO
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2.1. CARGO: ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL (CÓDIGO 101)
2.2. REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio (antigo
segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
2.3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tarefas relativas à guarda, à vigilância, ao
acompanhamento e à segurança dos adolescentes infratores; desenvolver atividades de nível médio,
cadastrando, selecionando e orientando a população atendida; planejar, executar e avaliar atividades
sócio-educativas a serem desenvolvidas com a clientela assistida pelas unidades de execução de medidas
sócio-educativas; executar e desenvolver o atendimento nas medidas sócio-educativas, previstas no
artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.4. NÚMERO DE VAGAS: 169 (cento e sessenta e nove) vagas para provimento imediato e 700
(setecentas) vagas para formação de cadastro de reserva.
2.5. REMUNERAÇÃO: R$ 1.779,74 (um mil, setecentos e setenta e nove reais, setenta e quatro
centavos).
2.6. JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.
2.7. Os candidatos admitidos estarão sujeitos ao regime jurídico estatutário (Lei nº 8.112/90, recepcionada no Governo do Distrito Federal pela Lei nº 197/91).
2.8. A remuneração de que trata o subitem 2.5 poderá ser acrescida de gratificações específicas em razão
da lotação do candidato aprovado e nomeado, segundo a conveniência e oportunidade da Administração.
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. Do total de vagas destinadas ao cargo, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da Lei nº 160,
de 2 de setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de setembro de 1991,
regulamentada pelo Decreto nº 13.897, de 14 de abril de 1992, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal de 15 de abril de 1992.
3.1.1. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os
demais candidatos.
3.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, o candidato deverá, no
ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência e entregar laudo médico, original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável causa da deficiência, na forma do subitem 3.3 ou 3.4
deste edital, e o requerimento constante do Anexo II deste edital.
3.3. O candidato portador de deficiência deverá entregar, durante o período de inscrições, das 10 (dez)
horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto, pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico, original ou
cópia autenticada, a que se refere o subitem 3.2 deste edital e o requerimento constante do Anexo II
devidamente preenchido e assinado, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
conforme endereço contido no subitem 5.3.2.
3.4. O candidato poderá, ainda, encaminhar, impreterivelmente até o dia 04 de março de 2010, o
referido laudo médico e o requerimento constante do Anexo II devidamente preenchido e assinado,
via SEDEX, para a Fundação Universa – Concurso ATRS - SEJUS, caixa postal 2641, CEP 70275–
970, Brasília/DF, desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro dos prazos citados no item
5 deste edital.
3.5. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso público e
não será devolvido, tampouco será fornecida cópia desse laudo.
3.6. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 5.6.9 deste edital e
no ato de inscrição, tratamento diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as
condições de que necessita para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e
2°, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de
dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário
Oficial da União de 3 de dezembro de 2004.
3.7. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado e classificado
no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária,
figurará também na lista de classificação geral.
3.8. O candidato que se declarar portador de deficiência, caso aprovado e classificado no concurso
público, será convocado para submeter-se à perícia médica promovida por uma junta médica indicada
pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, que verificará
sua qualificação como portador de deficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do
respectivo cargo, nos termos do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de
2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, e da Lei nº 160, de 2 de
setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de setembro de 1991, regulamentada pelo Decreto nº 13.897, de 14 de abril de 1992, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal de 15 de abril de 1992.
3.9. O candidato mencionado no subitem 3.8 deste edital deverá comparecer à perícia médica munido de
laudo médico original ou de cópia autenticada do laudo que ateste a espécie e o grau ou o nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID, conforme especificado no
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro
de 1999 e alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da
União de 3 de dezembro de 2004, bem como à provável causa da deficiência.
3.10. A inobservância do disposto nos subitens 3.2 e 3.9 deste edital ou o não-comparecimento ou a
reprovação na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores
de deficiência.
3.11. A comprovação pela junta médica referida no subitem 3.8 deste edital acerca da incapacidade do
candidato para o adequado exercício da função fará com que ele seja eliminado do concurso público.
3.12. As vagas definidas no subitem 3.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos
portadores de deficiência ou por reprovação no concurso público ou na perícia médica serão preenchidas
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
4.1. Ter sido aprovado em concurso público.
4.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos
políticos, nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição da República Federativa do Brasil.
4.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos.
4.4. Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação ou de alistamento militar, em
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caso de candidato do sexo masculino.
4.5. Possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo/área/
especialidade na data da posse.
4.6. Ter idade mínima de 18 (dezoito anos) completos, ou ser emancipado até a data da posse.
4.7. Gozar de boa saúde e ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
4.8. Ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, que serão aferidos por meio de
sindicância de vida pregressa e investigação social.
4.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidades
das esferas federal, estadual e/ou municipal.
4.10. Não haver sofrido, no exercício da função pública, as penalidades previstas no artigo 137 e seu
parágrafo único da Lei nº 8.112/1990.
4.11. Não acumular cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos com vencimentos,
salvo de cargos/empregos acumuláveis em exercício, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.
4.12. Cumprir as determinações contidas neste edital, editais complementares e na legislação vigente.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. TAXA: R$ 68,00 (sessenta e oito reais).
5.2. As inscrições poderão ser efetuadas em posto de atendimento presencial ou via internet, conforme
procedimentos especificados a seguir.
5.3. DA INSCRIÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL
5.3.1. PERÍODO: de 08 de fevereiro a 03 de março de 2010 (exceto sábados, domingos e feriados).
5.3.2. LOCAL: Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN 609,
Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
5.3.3. HORÁRIO: das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto.
5.3.4. Para efetuar a inscrição no posto, o candidato deverá:
a) preencher e entregar o formulário de inscrição com os dados pessoais (nome, endereço, CEP,
telefone(s) para contato, número de documento de identidade e número do CPF);
b) receber da Fundação Universa comprovante provisório de inscrição e o boleto de cobrança para
pagamento na rede bancária;
c) encaminhar-se a uma agência bancária munido do boleto de cobrança correspondente e efetuar o
pagamento da taxa de inscrição; a data de vencimento do boleto bancário é 04 de março de 2010.
5.3.5. O pagamento da taxa de inscrição sem a devida entrega do formulário de inscrição no posto de
atendimento presencial acarretará o indeferimento da inscrição do candidato.
5.4. DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
5.4.1. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, solicitada no período entre 8 (oito) horas do dia 08 de fevereiro de 2010 e 20 (vinte) horas do dia 03 de março
de 2010, observado o horário oficial de Brasília/DF.
5.4.2. A Fundação Universa não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5.4.3. O candidato que desejar realizar sua inscrição via internet poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária até a data de vencimento.
5.4.3.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.universa.org.br e deverá
ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de
solicitação de inscrição on-line.
5.4.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 04
de março de 2010.
5.4.5. As inscrições efetuadas via internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento
da taxa de inscrição.
5.4.6. O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de
sua exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato de
inscrição, sob as penas da lei.
5.4.7. Informações complementares acerca da inscrição via internet estarão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br.
5.5. DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
5.5.1. A Fundação Universa disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição a partir do dia 19 de
março de 2010. O comprovante deverá ser retirado pessoalmente, ou por procurador, mediante procuração simples, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, conforme endereço
citado no subitem 5.3.2.
5.5.2. O candidato também poderá obter o seu comprovante definitivo de inscrição no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br, a partir do dia 19 de março de 2010. O comprovante definitivo
de inscrição terá a informação do local e do horário de realização da prova objetiva, o que não desobriga
o candidato do dever de observar o edital de divulgação de local e de horário de aplicação da prova, que
será oportunamente publicado.
5.5.3. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais
de realização da prova.
5.5.4. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante definitivo de inscrição.
5.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
5.6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos.
5.6.2. Será admitida a inscrição por terceiros, mediante a entrega de procuração do interessado, com
firma reconhecida, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato. Esses
documentos serão retidos no ato de inscrição.
5.6.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas
por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.
5.6.4. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e(ou) via correio
eletrônico.
5.6.5. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
candidato.
5.6.5.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios,
ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo
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número antes do término do período de inscrição.
5.6.6. As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via internet
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Fundação Universa do direito de excluir do
concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível.
5.6.6.1. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a nome,
endereço e telefone, bem como deverá informar o CEP correspondente à sua residência.
5.6.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo nas condições legalmente previstas.
5.6.7.1. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que, porventura,
venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a Fundação Universa reserva-se o direito de tomar as
medidas legais cabíveis, inclusive a não-efetivação da inscrição.
5.6.7.2. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.
5.6.8. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, à exceção de candidatos amparados pela
Lei nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996, pela Lei nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007 ou pela Lei nº
4.104, de 5 de março de 2008.
5.6.8.1. Nesses casos, o candidato deverá dirigir-se à Central de Atendimento ao Candidato da Fundação
Universa, no período, no local e no horário citados no subitem 5.3 deste edital, preencher um requerimento e entregar os seguintes documentos:
5.6.8.1.1. Para candidatos amparados pela Lei nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996: certificado,
outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição oficial de saúde, que o qualifica como doador
de sangue e que comprova no mínimo 3 (três) doações de sangue realizadas nos últimos 12 (doze) meses,
contados até o último dia do período de inscrição do presente certame.
5.6.8.1.2. Para candidatos amparados pela Lei nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007: laudo médico,
original ou cópia autenticada, além daquele exigido nos subitens 3.2, 5.6.9 e 5.6.9.1 deste edital, emitido
nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável causa da deficiência. Também devem
constar do laudo o nome do médico responsável por sua emissão e seu número de registro no Conselho
Regional de Medicina (CRM). Todas as informações constantes no laudo médico devem estar legíveis.
5.6.8.1.3. Para candidatos amparados pela Lei nº 4.104, de 5 de março de 2008: apresentar Carteira de
Trabalho e Previdência Social ou documento similar e fazer declaração de próprio punho, sob as penas
da Lei, de que não tem condições de arcar com o pagamento da taxa de inscrição. A isenção supramencionada fica condicionada à apresentação de documentação comprobatória consoante o artigo 3º
incisos I a IV da referida lei, conforme a seguir:
“artigo 3º Fica isento do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pelos
órgãos públicos do Distrito Federal o cidadão que não disponha de recursos suficientes para o próprio
sustento quando:
I – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento mensal
ou salário mensal do postulante/candidato, quando não tiver dependente;
II – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento mensal
ou salário mensal do postulante/candidato, quando tiver até dois dependentes;
III – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 10% (dez por cento) do vencimento mensal
ou salário mensal do postulante/candidato, quando tiver mais de dois dependentes;
IV – a renda familiar for igual ou inferior a dois salários mínimos”.
5.6.8.2. Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) apresentar informações inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação.
5.6.8.2.1. Nesse caso, o candidato terá sua situação informada à autoridade policial competente para as
providências cabíveis.
5.6.8.3. Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos no subitem 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2 ou
5.6.8.1.3 deste edital;
b) não observar o período, o local e o horário estabelecido para a solicitação de isenção.
5.6.8.4. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax e(ou) via correio
eletrônico, tampouco por procuração.
5.6.8.5. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos
documentos comprobatórios citados nos subitens 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2 e 5.6.8.1.3 deste edital, complementação da documentação.
5.6.8.6. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e dos respectivos
documentos, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br , na
data provável de 05 de março de 2010, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de
isenção de taxa de inscrição.
5.6.8.6.1. O candidato que não tiver seu pedido atendido disporá de 3 (três) dias úteis, a contar do dia
subseqüente ao da divulgação do resultado dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição, para
comparecer a Central de Atendimento da Fundação Universa e contestar o resultado informado ou para
solicitar a emissão do boleto de cobrança e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
5.6.8.7. Ao término da apreciação dos recursos conta o resultado das solicitações de isenção de taxa de
inscrição e dos respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico http:/
/www.universa.org.br e publicará no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de 12 de março
de 2010, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.
5.6.8.7.1. O candidato que teve o recurso contra o resultado da solicitação de isenção de taxa de
inscrição indeferido, poderá solicitar a emissão do boleto de cobrança e efetuar o pagamento da taxa de
inscrição nos dias 15 e 16 de março de 2010.
5.6.8.7.2. O interessado que não tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não
efetuar a inscrição na forma estabelecida no item 5 deste edital estará automaticamente excluído do
concurso público.
5.6.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá
indicar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via internet, os recursos especiais
necessários e, ainda, enviar, até o dia 04 de março de 2010, impreterivelmente, via SEDEX, para
a Fundação Universa – Concurso ATRS - SEJUS, caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/DF,
laudo médico, original ou cópia autenticada, que justifique o atendimento especial solicitado. Após
esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de
interesse da Administração Pública.
5.6.9.1. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital poderá, ainda, ser entregue, durante o
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período de inscrições citado no subitem 5.3.1, das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, pessoalmente
ou por terceiro, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no endereço
citado no subitem 5.3.2 deste edital.
5.6.9.2. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital valerá somente para este concurso e não
será devolvido. Além disso, não será fornecida cópia do laudo.
5.6.9.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, ainda,
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não fará as provas.
5.6.9.4. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
5.6.10. O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via
internet, que tem ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da posse, os
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo.
5.6.11. Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia, inscritos no Concurso, poderão solicitar a alteração
de horário de aplicação da prova, através de requerimento administrativo acompanhado de Declaração
que comprove a crença religiosa.
5.6.11.1. O requerimento citado no subitem 5.6.11. deverá ser entregue até o dia 04 de março de 2010,
na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN 609, Módulo A,
Asa Norte, Brasília/DF, das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto.
5.6.11.2. Os candidatos praticantes da fé Adventista, que não protocolarem o requerimento citado
no subitem 5.6.11. até o período previsto no subitem 5.6.11.1, seguiram as mesmas normas dos
demais candidatos, inclusive, a realização da prova, se for o caso, em dia de sábado, sem qualquer
diferenciação de horário.
5.6.11.3. Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia, que protocolaram o requerimento administrativo deverão estar no local de aplicação de provas no mesmo horário definido para os demais
candidatos. Após este período não será admitido o ingresso de nenhum candidato no ambiente de
realização das provas.
5.6.11.4. Os candidatos citados no subitem 5.6.11. permanecerão em sala de aula com o acompanhamento de fiscais treinados, sem possibilidade de comunicação com ambiente externo e obedecerão às
mesmas regras definidas para todos os candidatos que estarão realizando as provas..
6. DA PROVA OBJETIVA
6.1. A prova objetiva abrange as áreas de conhecimento constantes deste item e o conteúdo programático constante do Anexo I deste edital.
6.2. HABILIDADES. As questões da prova objetiva avaliarão habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a
capacidade de raciocínio e envolvendo situações relacionadas ao desempenho do cargo.
6.3. CONHECIMENTOS. Na prova objetiva, serão avaliados, além das habilidades, conhecimentos
relacionados ao desempenho operacional no cargo, assim como conhecimento adquirido a respeito das
atribuições do cargo, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I.
6.4. A prova objetiva será composta da seguinte forma:
6.4.1. Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Atualidades, Noções de Direito Constitucional, Lei
Orgânica do Distrito Federal e Noções de Direito Administrativo): 20 (vinte) questões; peso 1 (um);
pontuação máxima: 20,00 (vinte) pontos.
6.4.2. Conhecimentos Específicos: 40 (quarenta) questões; peso 2 (dois); pontuação máxima: 80,00
(sessenta) pontos.
6.5. Será realizada prova objetiva com questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em cada
questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando entre o mínimo de
0,00 (zero) ponto e o máximo de 100,00 (cem) pontos, de acordo com o número de questões e os pesos
definidos no subitem 6.4 deste edital.
6.6. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o
único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas
contidas neste edital, no caderno de prova e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
6.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da
folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este
edital e(ou) com a folha de respostas, tais como: marcação rasurada ou emendada, campo de marcação
não-preenchido integralmente e(ou) mais de uma marcação por questão.
6.8. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da
leitura óptica.
6.9. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas,
salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo
próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no
subitem 5.6.9 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação
Universa, devidamente treinado.
6.10. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas e será aplicada na data provável de 27 de março
de 2010, no turno vespertino.
6.11. Os locais e o horário de aplicação da prova objetiva serão publicados no endereço eletrônico
http://www.universa.org.br e publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de
19 de março de 2010.
6.12. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das
provas e o comparecimento no dia e no horário determinados.
6.13. Não serão dadas, por telefone, fax ou correio eletrônico, informações a respeito de data, de local
e de horário de aplicação de provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados.
6.14. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta
preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.
6.15. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado
para o seu início.
6.16. O candidato que se retirar da sala de aplicação de provas não poderá retornar a ela, em hipótese
alguma, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de fiscal ou de membro
da coordenação da Fundação Universa.
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6.17. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares,
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos,
entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997).
6.17.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título eleitoral, carteira nacional de habilitação (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional sem valor
de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e(ou) danificados.
6.17.2. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo
de documento de identidade.
6.17.3. À exceção da situação prevista no subitem 6.18 deste edital, o candidato que não apresentar
documento de identidade original, na forma definida no subitem 6.17 deste edital, não poderá fazer as
provas e será automaticamente eliminado do concurso público.
6.18. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em
que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio.
6.18.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.
6.19. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e(ou) em horário diferentes
dos predeterminados em edital ou em comunicado.
6.20. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a
utilização de máquinas calculadoras e(ou) similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou
qualquer outro material de consulta.
6.21. No dia de realização da(s) prova(s), não será permitido ao candidato permanecer com armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil de
armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, entre outros). Caso o candidato leve
algum aparelho eletrônico, este deverá permanecer desligado e, se possível, com a bateria retirada
durante todo o período da prova, devendo ainda, ser acondicionado em embalagem fornecida pela
Fundação Universa. O descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato,
constituindo tentativa de fraude.
6.21.1. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas com armas. O candidato que
estiver armado será encaminhado à Coordenação.
6.21.2. A Fundação Universa poderá submeter os candidatos à detecção de metal no momento da sua
entrada na sala de provas.
6.21.3. A Fundação Universa recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados nos
subitens anteriores no dia de realização das provas. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de
equipamento eletrônico durante a realização das provas, o candidato será automaticamente eliminado
do concurso público.
6.21.4. A Fundação Universa não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
6.22. A Fundação Universa procederá, no ato da aplicação da prova, a coleta de impressão digital
de cada candidato.
6.23. O controle de horário será efetuado conforme critério da Fundação Universa.
6.24 Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro
acessório que venha cobrir as orelhas do candidato.
6.25. A Fundação Universa não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, nem por danos a eles causados.
6.26. Não haverá segunda chamada para a aplicação das provas, em hipótese alguma. O não-comparecimento às provas implicará a eliminação automática do candidato.
6.27. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após
1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno
de provas.
6.28. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização das provas.
6.29. A inobservância dos dos subitens 6.27 e 6.28 deste edital acarretará a não-correção das provas e,
conseqüentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
6.30. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que,
em qualquer momento do concurso ou durante a aplicação das provas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou) ilegais para obter vantagens para si e(ou) para
terceiros, em qualquer etapa do concurso público;
b) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
c) utilizar-se de livro, dicionário, notas e(ou) impressos não autorizados e(ou) que se comunicar com
outro candidato;
d) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, relógio de qualquer espécie, gravador, bip, receptor, pager, notebook, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de
músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de cálculo, máquina de
calcular e(ou) equipamento similar;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as
autoridades presentes e(ou) os candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em
qualquer outro meio, que não os permitidos;
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à sua realização;
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou de membro da coordenação
da Fundação Universa;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e(ou) na folha de respostas;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
l) descumprir este edital e(ou) outros que vierem a ser publicados.
6.31. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico e(ou)
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por meio de investigação policial, ter o candidato utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
6.32. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em
razão do afastamento de candidato da sala de provas.
6.33. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais
relativas aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, a Fundação Universa procederá a
inclusão do candidato, mediante a apresentação do comprovante de inscrição autenticado pelo banco ou
o boleto bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário específico.
6.34. A inclusão de que trata o subitem 6.33 será realizada de forma condicional e será analisada pela
Fundação Universa, na fase de avaliação da prova objetiva, com o intuito de se verificar a efetividade da
referida inscrição.
6.34.1. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 6.33, esta será automaticamente
cancelada, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos decorrentes.
6.35. No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de aplicação
das provas e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e(ou) aos
critérios de avaliação e de classificação.
7. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
7.1. Os candidatos serão submetidos a sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter
eliminatório, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público.
7.2. A sindicância da vida pregressa e investigação social será realizada com base em documentos oficiais
e informações constantes de formulário próprio, contendo perguntas de caráter pessoal.
7.3. O candidato será considerado recomendado ou não-recomendado para exercer o cargo de Atendente
de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal do Distrito
Federal. A análise e a avaliação dos dados colhidos serão feitas com critérios exclusivamente objetivos.
7.4. Será eliminado, durante a realização de qualquer uma das fases do concurso, o candidato que, após
iniciada a sindicância da vida pregressa e investigação social, for considerado não-recomendado.
7.5. O candidato deverá, às suas expensas, providenciar a documentação abaixo relacionada, que deverá
ser entregue juntamente com o formulário preenchido, em data a ser determinada oportunamente:
a) cópia do documento de identificação oficial;
b) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) cópia do certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo
masculino;
d) cópia do Título de Eleitor ou certidão do cartório eleitoral, bem como comprovante de votação e/ou
justificativa da última eleição, de ambos os turnos;
e) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou do órgão que comprove o último e o atual
emprego, se for o caso;
f) cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque etc) ou declaração de
domicílio de próprio punho, nos termos da Lei n° 4.225/2008;
g) certidões negativas dos cartórios dos ofícios de distribuição da(s) cidade(s) na(s) qual(is) o(a) candidato(a)
tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, abrangendo os feitos cíveis, criminais, de protestos de títulos,
de interdição e de tutela;
h) certificado de antecedentes expedido pela Policia Civil do(s) estado(s) no(s) qual(is) o(a) candidato(a)
tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
i) certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Federal da(s) cidade(s) na(s) qual(is) o(a) candidato(a)
tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
j) cópias das declarações, se for o caso, de ajuste anual entregues à Receita Federal, em nome do (a)
candidato (a), nos últimos 5 (cinco) anos.
7.6. O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autorização do
candidato para que seja realizada a referida investigação.
7.7. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania poderá exigir que o candidato
providencie, às suas expensas, sob pena de ser não-recomendado e eliminado do concurso, documentação complementar, a fim de dirimir dúvidas que surjam durante a condução do processo de sindicância de
vida pregressa e investigação social.
7.8. A Fundação Universa, a qualquer momento, poderá exigir a apresentação dos originais dos documentos, nos termos do Decreto n° 28.722, de 28 de janeiro de 2008.
7.9. O candidato que for considerado não recomendado na sindicância da vida pregressa e investigação
social poderá ter vista de seu formulário, bem como interpor recurso contra o resultado provisório,
dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia a publicação do resultado oficial preliminar.
7.10. A análise e a avaliação dos dados colhidos nesta fase serão promovidos com critérios exclusivamente
objetivos, cujo relatório final motivará o ato de continuidade ou desligamento do candidato no concurso.
7.11. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos,
exigido no presente edital.
8. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
8.1. A prova de aptidão física visa avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências para o desempenho eficiente das funções inerentes ao cargo.
8.2. A prova de aptidão física é de caráter classificatório e eliminatório, sendo o candidato considerado
apto ou inapto. O candidato será considerado apto quando obtiver a performance mínima exigida em
todos os testes.
8.2.1. O candidato que não obtiver a performance mínima exigida em qualquer dos testes da prova de
capacidade física será considerado inapto e, conseqüentemente, eliminado do concurso público.
8.3. O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados em edital próprio,
com roupa e calçados apropriados para a prática de educação física, munido do documento de identidade
original e de atestado médico original específico para tal fim.
8.3.1. O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto a
realizar a prova de aptidão física do concurso público, a assinatura e nome completo do médico
responsável por sua emissão e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Todas
as informações constantes no laudo médico devem estar legíveis.
8.3.2. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início
da prova. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento ou em que não conste a
autorização expressa nos termos do subitem anterior.
8.4. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar os testes, sendo,
conseqüentemente, eliminado do certame.
8.5. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições,

cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer
tratamento diferenciado.
8.6. Será eliminado o candidato que não comparecer à prova de capacidade física na data e horário
previstos para a sua realização no respectivo edital de convocação.
8.7. À exceção das candidatas gestantes, os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários
(estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, etc) que impossibilitem a
realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração,
nem será concedido qualquer tratamento diferenciado.
8.7.1. Na data, local e horário estabelecidos no edital, as candidatas gestantes, mediante apresentação de
atestado médico específico, poderão solicitar a suspensão da prova de aptidão física.
8.7.2. Caso aprovada nas demais fases do certame, deverá ser assegurada à candidata a realização de nova
prova de aptidão física a ser aplicada mediante apresentação de atestado médico que a habilite para tal
finalidade.
8.7.3. Caso aprovada na prova de aptidão física, ser-lhe-á assegurada, para fins de nomeação, a ordem
de classificação.
8.8. A prova de aptidão física consistirá em teste de barra fixa e teste de corrida de 12 (doze) minutos.
Os critérios para a execução dos testes e dos resultados serão estabelecidos em edital, devendo ser
respeitadas as tabelas adiante:
VALORES DE REFERÊNCIA MASCULINO
Tabela 1
Teste de Barra Fixa
Número de Flexões
Pontuação
De 0 a 2
Eliminado
3
2
4
3
5
4
Igual ou superior a 6
5
Tabela 2
Teste de Corrida
Duração: 12 minutos
Distância
Inferior a 2.200 metros
De 2.200 a 2.400 metros
De 2.401 a 2.600 metros
De 2.601 a 2.800 metros
Igual ou superior a 2.801 metros

Pontuação
Eliminado
2
3
4
5

VALORES DE REFERÊNCIA FEMININO
Tabela 1
Teste de Barra Fixa
Tempo de suspensão
Pontuação
De 0 a 10 segundos
Eliminado
De 11 a 15 segundos
2
De 16 a 20 segundos
3
De 21 a 25 segundos
4
Igual ou superior a 26 segundos
5
Tabela 2
Teste de Corrida
Duração: 12 minutos
Distância
Pontuação
Inferior a 1.800 metros
Eliminado
De 1.800 a 2.000 metros
2
De 2.001 a 2.200 metros
3
De 2.201 a 2.400 metros
4
Igual ou superior a 2.401 metros
5
8.9. DO TESTE DE BARRA FIXA
8.9.1. A execução do teste em barra fixa, para os candidatos do sexo masculino, consistirá de:
a) posição inicial: o candidato deverá dependurar-se na barra, com pegada livre (pronação ou supinação), mantendo os braços estendidos e, quando autorizado, deverá iniciar a execução;
b) execução: inicia-se o movimento com a flexão do braço até que o queixo ultrapasse a parte superior
da barra, estendendo novamente o braço e voltando à posição inicial.
8.9.1.1. Será considerada uma flexão completa o movimento realizado com a total extensão dos braços.
A não-extensão total dos braços, bem como o início de nova execução será considerado como movimento incorreto e não será computado na performance do candidato.
8.9.1.2. Durante a realização do teste em barra fixa, não será permitido ao candidato tocar com o(s) pé(s)
ao solo após o início das execuções. É permitida a flexão de(as) perna(s) para evitar o toque ao solo.
8.9.1.3. Para a realização do teste em barra fixa, o candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda
física, utilizar luva ou qualquer outro artifício para proteção das mãos, nem apoiar o queixo na barra.
8.9.1.4. Para os candidatos do sexo masculino, a performance mínima a ser atingida, com tempo para
o exercício definido em 1 (um) minuto é de 3 (três) flexões.
8.9.2. A execução do teste em barra fixa, para as candidatas do sexo feminino, consistirá de:
a) posição inicial: a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre (pronação ou supinação),
mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, podendo receber ajuda para
atingir esta posição;
b) execução: após a tomada da posição inicial pela candidata, será imediatamente iniciada a cronometragem do tempo.
8.9.2.1. Para a realização do teste em barra fixa a candidata não poderá utilizar luva ou qualquer outro
artifício para proteção das mãos.
8.9.2.2. A performance mínima a ser atingida é de tempo de suspensão igual a 11 (onze) segundos,
devendo a candidata permanecer na posição até expirar o tempo exigido.
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8.9.3. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na
primeira tentativa, após um tempo igual ou superior a 5 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial.
8.10. DO TESTE DE CORRIDA
8.10.1. O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos. A performance mínima a ser atingida é:
distância de 2.200 (dois mil e duzentos) metros, se do sexo masculino, e distância de 1.800 (um mil e
oitocentos) metros, se do sexo feminino.
8.10.2. O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o
tempo de execução do seu teste.
8.11. Imediatamente após a realização do teste físico, os candidatos que obtiverem resultado apto
poderão ser submetidos a exame toxicológico que será realizado por profissionais de saúde capacitados
para tanto.
8.11.1. Nesse caso, a coleta de urina dos candidatos, para prova e contra-prova, será efetuada no local
dos testes, por equipe da área de saúde.
8.11.2. O candidato que obtiver resultado positivo no exame toxicológico será eliminado do
concurso público.
8.12. Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos
durante a fase da prova de aptidão física.
9. DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA
9.1. Somente serão convocados para a avaliação psicológica os candidatos considerados recomendados
na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social e aptos na prova de aptidão física.
9.2. A avaliação psicológica terá caráter eliminatório e objetivará avaliar o perfil psicológico do
candidato, com a finalidade de verificar habilidades, aptidões, características de personalidade, capacidade de adaptação e o potencial de desempenho positivo com relação às atividades do cargo, respeitandose as características relacionadas na descrição do cargo e nas normas legais, tendo como resultado
parecer em que o candidato seja considerado recomendado ou não-recomendado para o cargo.
9.3. A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho
Federal de Psicologia.
9.4. A não recomendação na avaliação psicológica não significará, necessariamente, a existência de
transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o candidato não atendeu, à época da avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo para o qual está concorrendo.
9.5. O candidato será considerado recomendado ao conseguir atender as condições mínimas adequadas ao cargo.
9.6. A aplicação dos exames psicológicos será realizada em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis,
a critério da Administração e em conformidade com o edital específico de convocação para a fase de
avaliação psicológica.
9.7. A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos recomendados (Resolução CFP n° 001/2002, artigo 6°, caput).
9.8. Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de
entrevista devolutiva (Resolução CFP n° 001/ 2002, artigo 6°, § 2°). Para tanto, o candidato deverá
solicitá-la no período informado em cronograma a ser divulgado oportunamente. Esta entrevista será
realizada por um psicólogo designado pela Fundação Universa, que irá informar ao candidato seus
resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.
9.9. Os resultados obtidos na avaliação psicológica poderão ser conhecidos, inclusive, com o auxílio de
um psicólogo, constituído pelo candidato às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local
e perante psicólogo designado pela Fundação Universa (Resolução CFP n° 01/2002, artigo 6°, § 10).
9.10. O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro e prova de regularidade com
o Conselho Regional de Psicologia - CRP.
9.11. Após a entrevista devolutiva, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo por escrito,
em formulário próprio por ele assinado, orientado ou não pelo seu psicólogo representante.
9.12. Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado não recomendado na avaliação psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente.
9.13. Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for
considerado não recomendado na avaliação psicológica.
9.14. O candidato que não comparecer ao local e hora definidos, perderá o direito de realizar os eventos
agendados, independentemente do motivo alegado.
10. DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
10.1. O curso de formação profissional, de caráter exclusivamente eliminatório, regular-se-á por edital
específico para tal finalidade.
10.2. O curso de formação profissional será realizado em local a ser definido, com freqüência mínima
obrigatória a ser estabelecida em edital convocatório, podendo, inclusive, estender-se aos sábados,
domingos, feriados e em horário noturno.
10.3. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, por intermédio de sua unidade de capacitação profissional, poderá acompanhar as atividades pedagógicas do curso de
formação profissional.
10.4. O edital mencionado no subitem 10.1 disporá sobre o quantitativo de candidatos habilitados que
serão convocados para o curso de formação profissional.
10.5. Será eliminado (a) do concurso o (a) candidato (a) que:
a) deixar de efetuar a matrícula no período estipulado em edital específico;
b) deixar de comparecer ou se afastar por qualquer motivo do curso de formação profissional;
c) auferir média inferior a 50% (cinqüenta por cento) da pontuação máxima das provas escritas de
verificação de aprendizagem, e(ou) provas práticas do curso de formação profissional;
d) não satisfazer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios.
10.6. O Governo do Distrito Federal não se responsabilizará pela requisição do candidato em seu local
de trabalho e(ou) pelas despesas com deslocamento, alimentação, transporte e(ou) ressarcimento de
despesas e estada para freqüência no curso de formação profissional.
10.7. O curso de formação profissional, de presença obrigatória, terá a duração prevista de 84 (oitenta
e quatro) horas.
10.8. Durante o curso de formação profissional o candidato ficará adstrito aos regulamentos e demais
normas do concurso.
10.9. A verificação de aprendizagem do curso de formação profissional constará de provas escritas e(ou)
práticas, as quais serão regidas por edital.
11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
11.1. Na forma do artigo 37, incisos II e IV da Constituição Federal, combinados com a Lei Orgânica do
Distrito Federal, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e em especial a Lei nº 4.281, de 23 de
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dezembro de 2008, a classificação final do concurso público será regulada por edital.
11.2. Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico,
a partir das marcações feitas pelos candidatos na folha de respostas.
11.3. A nota de cada candidato em cada prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade de
questões acertadas pelo candidato, conforme o gabarito oficial definitivo, pelo peso de cada questão.
11.4. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver
resultado inferior a 60% (sessenta por cento) do total da pontuação da prova objetiva.
11.5. O candidato eliminado na forma do subitem 11.4 deste edital não terá classificação alguma no
concurso público.
11.6. Os candidatos não-eliminados na forma do subitem 11.4 deste edital serão ordenados de acordo
com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva, que será a soma das pontuações obtidas nas
questões de Conhecimentos Básicos e nas questões de Conhecimentos Específicos.
11.7. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco).
11.8. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.6 deste edital, serão convocados para a fase
de sindicância da vida pregressa e investigação os candidatos aprovados na prova objetiva e classificados
até a 1300ª posição, observada, a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.
11.9. O candidato não-convocado na forma do subitem 11.8 deste edital estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.10. Os candidatos convocados em conformidade com o subitem 11.8 e considerados recomendados
na sindicância da vida pregressa e investigação social serão ordenados de acordo com os valores
decrescentes na pontuação final da prova objetiva.
11.11. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.10 deste edital, serão convocados para a
prova de aptidão física os candidatos aprovados na prova objetiva e considerados recomendados na
sindicância de vida pregressa e investigação social e classificados até a 1000ª posição, observada a
reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.
11.12. O candidato não-convocado na forma do subitem 11.11 deste edital estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.13. Será considerado inapto na prova de aptidão física e eliminado do concurso público o candidato
que não atingir os índices estabelecidos nas tabelas do item 8.
11.14. O candidato eliminado na forma do subitem 11.13 deste edital não terá classificação alguma no
concurso público.
11.15. Os candidatos não-eliminados na forma do subitem 11.13 deste edital serão ordenados de acordo
com os valores decrescentes da soma da nota final na prova objetiva com a pontuação obtida na prova
de aptidão física.
11.16. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.15 deste edital, serão convocados para a
avaliação psicológica todos os candidatos aprovados na prova objetiva, considerados aptos na sindicância de vida pregressa e investigação social e considerados aptos na prova de aptidão física, incluindo
aqueles que se declararam portadores de deficiência.
11.17. O candidato não-convocado na forma do subitem 11.16 deste edital estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.18. Os candidatos considerados recomendados na avaliação psicológica serão ordenados de acordo
com os valores decrescentes da soma da nota final na prova objetiva com a pontuação obtida na prova
de aptidão física.
11.19. O candidato considerado não recomendado na avaliação psicológica estará, automaticamente,
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.20. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.18 deste edital, poderão convocados para
o curso de formação profissional todos os candidatos aprovados na prova objetiva, considerados aptos
na sindicância de vida pregressa e investigação social, considerados aptos na prova de aptidão física e
considerados recomendados na avaliação psicológica, incluindo aqueles que se declararam portadores de
deficiência.
11.20.1. Poderá ocorrer a formação de turmas distintas e em períodos distintos, segundo critérios a
serem adotados pela Administração Pública. A convocação dos candidatos para o curso de formação
profissional obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação definida no subitem 11.18.
11.21. Os candidatos aprovados no curso de formação profissional serão ordenados de acordo com os
valores decrescentes da soma da nota final na prova objetiva com a pontuação obtida na prova de
aptidão física.
11.22. A(s) lista(s) organizada(s) na forma do subitem 11.21 representará(ão) a classificação final dos
candidatos no certame.
11.23. Haverá, ainda, listagem específica com o a relação dos candidatos que se declararam portadores
de deficiência e que serão convocados para a perícia médica, conforme subitem 3.8 do presente edital.
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1. Em caso de empate na nota final do concurso público, terá preferência o candidato:
a) mais idoso;
b) que obtiver a maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que acertar a maior quantidade de questões de Língua Portuguesa.
13. DOS RECURSOS
13.1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será afixado no mural de avisos da Fundação
Universa e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, no primeiro dia
útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva.
13.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva
disporá de 3 (três) dias úteis para fazê-lo. Para interposição de recurso contra o resultado oficial
preliminar da sindicância da vida pregressa e investigação social, o candidato disporá de 5 (cinco) dias
úteis para fazê-lo. O período para apresentação de recursos será contado a partir do dia subseqüente ao
da divulgação do gabarito ou resultado oficial preliminar da fase, conforme o modelo correspondente de
formulário, que será disponibilizado no momento de divulgação do gabarito ou resultado oficial preliminar da fase.
13.3. O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do interessado, com reconhecimento de firma, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto,
na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN 609, Módulo A,
Asa Norte, Brasília/DF.
13.4. Não será aceito recurso por via postal, via fax, via internet e(ou) via correio eletrônico.
13.5. O candidato deverá entregar 2 (dois) conjuntos idênticos de recursos (original e 1 (uma) cópia),
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sendo que cada conjunto deverá ter todos os recursos e apenas 1 (uma) capa.
13.6. Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
a) folhas separadas para questões diferentes;
b) em cada folha, indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta
divulgada pela Fundação Universa;
c) para cada questão, argumentação lógica e consistente;
d) capa única constando: nome e número do concurso público; nome, assinatura e número de
inscrição do candidato; nome do cargo a que está concorrendo; endereço e telefone(s) para
contato;
e) sem identificação do candidato no corpo do recurso;
f) recurso datilografado ou digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo a ser disponibilizado na internet, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
13.7. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes,
em formulário diferente do exigido e(ou) fora das especificações estabelecidas neste edital e em
outros editais serão indeferidos.
13.8. Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a
prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá alterações.
13.9. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso.
Somente serão aceitos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva ou contra o
resultado oficial preliminar da sindicância da vida pregressa e investigação social.
13.10. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
13.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas
nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
14.2. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público, exceto quanto ao
subitem 6.11 deste edital, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3307-7530 ou via
internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
14.3. O candidato que desejar relatar à Fundação Universa fatos ocorridos durante a realização do
concurso público deverá fazê-lo na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada no endereço citado no subitem 14.2 deste edital, por meio de correspondência endereçada à caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/DF, ou, ainda, por meio de mensagem enviada
para o endereço eletrônico atendimento@universa.org.br.
14.4. O requerimento administrativo que, por erro do candidato, não for corretamente encaminhado à Fundação Universa, poderá não ser conhecido pela mesma.
14.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e na
internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
14.6. A aprovação e a classificação de candidatos em número excedente ao número de vagas
estabelecido no subitem 2.4 deste edital geram para o candidato apenas a expectativa de direito à
nomeação, limitada ao prazo de validade do presente concurso público e observada rigorosamente
a ordem de classificação dos candidatos.
14.7. De acordo com o artigo 2º da Lei nº 1.327, de 26 de dezembro de 1996, telegramas serão
enviados aos candidatos aprovados de acordo com a lista de classificação e em número equivalente
às vagas existentes.
14.7.1. O envio dos telegramas tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em
nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas fases ou etapas.
14.8. O candidato aprovado no presente concurso público, quando convocado para a posse
deverá submeter-se a avaliação médica pré-admissional, bem como apresentar-se munido dos
documentos exigidos neste edital. A posse do candidato dependerá de prévia inspeção médica e a
inobservância do disposto neste subitem implicará em impedimento ao ato de posse, nos termos
da legislação vigente.
14.8.1. A avaliação médica pré-admissional mencionada no subitem 14.8 deste edital é obrigatória,
nos termos da legislação vigente.
14.9. Os candidatos convocados para a posse serão lotados em quaisquer unidades da Secretaria de
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
14.10. O prazo de validade do presente concurso público é de 2 (dois) anos, contados a partir
da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do
Distrito Federal, podendo ser prorrogado, 1 (uma) única vez, por igual período, por conveniência administrativa.
14.11. O resultado final do concurso público será homologado conjuntamente pelo Secretário de
Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, publicado em jornal de grande circulação no Distrito Federal, afixado no mural de avisos da Fundação
Universa e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
14.12. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e seu telefone na Fundação Universa,
enquanto estiver participando do concurso público, e na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania do Distrito Federal, se aprovado no concurso público e enquanto este estiver
dentro do prazo de validade. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos
da não-atualização de seus dados.
14.13. Acarretará a eliminação sumária do candidato do concurso público, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas neste edital.
14.14. O candidato aprovado no concurso público poderá desistir definitiva ou temporariamente.
14.14.1. A desistência deverá ser efetuada mediante requerimento endereçado ao Chefe da Unidade
de Administração Geral, ou cargo equivalente, até o último dia útil anterior à data da posse.
14.14.2. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará à sua classificação e será
posicionado em último lugar na lista dos aprovados.
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14.15. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Universa em conjunto com a Secretaria de
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
14.16. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas
do concurso público.
14.17. Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por
meio de outro edital.
FLÁVIO LEMOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
EDITAL Nº 01 DO CONCURSO PÚBLICO 02/2010-SEJUS,
DE 26 DE JANEIRO DE 2010 – EDITAL NORMATIVO
ANEXO I - DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO
1. CONHECIMENTOS BÁSICOS:
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. 2. Tipologia textual. 3. Coesão e coerência. 4. Ortografia oficial. 5. Acentuação gráfica. 6.
Pontuação. 7. Formação, classe e emprego de palavras. 8. Significação de palavras. 9. Coordenação
e subordinação. 10. Concordância nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal. 12. Emprego
do sinal indicativo de crase.
1.2. ATUALIDADES: 1. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como:
desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas.
Sistema educacional brasileiro e a questão da educação nos dias atuais, a escola como espaço social,
história dos movimentos sociais e mobilização social.
1.3. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição: conceito e classificação. 2.
Normas Constitucionais relativas à Administração e aos Servidores Públicos. 3. Direitos e Garantias Fundamentais. 4. Segurança Pública. 5. Organização do Estado. 6. Os Direitos Humanos na
Constituição Federal de 1988 (artigos 5.º ao 15.º).
1.4. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL: 1. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes
e do Distrito Federal. 2. Da organização do Distrito Federal. 3. Da Organização Administrativa do
Distrito Federal. 4. Dos Servidores Públicos.
1.5. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. Administração Pública. 2. Poder Hierárquico.
3. Polícia e Poder de Polícia. 4. Ato Administrativo. 5. Servidor Público. 6. Órgãos e Agentes
Públicos. 7. Lei nº 8.112/90, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei nº 197, de 04 de
dezembro de 1991.
2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Mediação de Conflitos. 2. História Social da criança e
da família. 3. Desenvolvimento da criança e do adolescente. 4. Formas de violência contra a
criança e o adolescente. 5. Violência sexual contra crianças e adolescentes. 6. Características
especiais dos maus tratos. 7. Exclusão social. 8. Sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente. 9. Proteção integral: políticas integradas. 10. Conselho de direitos: o que é e o que
faz. 11. Conselho Tutelar: o que é e o que faz. 12. Crianças e adolescentes em situação de rua. 13.
Ato infracional e suas vicissitudes. 14. Trabalho com grupos. 15. Trabalho com famílias: famílias em situação de vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos
arranjos familiares, multifamílias, violência e abuso na família. 16. O Atendente de Reintegração
Social no apoio ao projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. 17. Estratégias e procedimentos teórico-metodológicos em Reintegração Social - articulação com a situação de intervenção. 18. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. 19. Ética profissional. 20.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 21. Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança. 22. Regras de Beijing - Regras Mínimas da Organização das Nações Unidas para a
administração da Justiça da Infância e da Juventude. 23. Diretrizes de Riad – Diretrizes das
Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil. 24. Regras de Tóquio - Regras Mínimas
das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade. 25. Lei Orgânica
da Assistência Social (Lei 8.742, de 7/12/1993) e alterações posteriores. 26. Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei 8.069, de 13/7/1990) e alterações posteriores. 27. Política Nacional da
Assistência Social – NOB/SUAS. 28. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. 29. Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 (Lei de Tortura).
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
EDITAL Nº 01 DO CONCURSO PÚBLICO 02/2010-SEJUS,
DE 26 DE JANEIRO DE 2010 – EDITAL NORMATIVO
ANEXO II
MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
OU QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS
REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
O(A)candidato(a) ____________________________________________________, CPF nº
______________________, candidato(a) ao Concurso Público 1/2010 – SEJUS, para provimento de
vagas no cargo de Atendente de Reintegração Social, regido pelo Edital nº 1 do Concurso Público 2/
2010, de 26 de janeiro de 2010, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os
seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador: ____________________________________________.
Código correspondente da (CID): _______________________________________________.
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ___________________________________.
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
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Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em
relação ao enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004,
especialmente no que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-se à perda
dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da
realização da perícia médica.
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL
Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e(ou) de
tratamento especial.

Brasília/DF, ______ de _____________________ de 201___
________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 03/2010 – ASCAL/PRES - do tipo menor preço global, para execução de
serviços especializados de recuperação e reforço estrutural da Torre de TV, localizada no Eixo
Monumental, em Brasília – RA-I – DF. Data e horário da licitação: 03/03/2010 – 09:00 horas.
Tomada de Preços nº 05/2010 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário, para fornecimento e colocação de alambrados nas bacias de detenção, na ADE Centro Norte e no Setor O, em
Ceilândia – RA-IX – DF. Data e horário da licitação: 12/02/2010 – 09:00 horas.
Tomada de Preços nº 006/2010 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário, por lotes – para
execução de infraestrutura para implantação de Academia ao Ar livre em diversos locais do
Distrito Federal – DF. Data e horário da licitação: 18/02/2010 – 09:00 horas.
A ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO, DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará as licitações acima nas
datas e horário indicados e que os Editais e seus anexos encontram-se à disposição de todos na
Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A” 1º
andar – Conjunto Sede da Companhia em Brasília - DF. Para maiores informações ligar para o
telefax (0xx61) 3403-2321 ou 3403-2322.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
FELIX VIEIRA DE ALMEIDA
Assessor
AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 04/2010 – ASCAL/PRES - do tipo menor preço global, para execução de
serviços de repintura da Ponte JK (3ª Ponte), com sinalização náutica e viária, no Lago Sul – RAXVI - DF. Data e horário da licitação: 01/03/2010 – 15:00 horas.
A ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO, DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará a licitação acima na
data e horário indicados e que o Edital e seus anexos encontram-se à disposição de todos na Sala
de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A” 1º andar –
Conjunto Sede da Companhia em Brasília - DF. Para maiores informações ligar para o telefax
(0xx61) 3403-2321 ou 3403-2322.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
FELIX VIEIRA DE ALMEIDA
Assessor
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AVISO DE JULGAMENTO
Comunicamos aos interessados que após análise dos procedimentos licitatórios da Concorrência
nº 076/2009 – ASCAL/PRES., foi julgada vencedora do certame a empresa: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, com o valor global de R$ 2.373.534,01 – (dois milhões,
trezentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e um centavo).
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
FELIX VIEIRA DE ALMEIDA
Assessor

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 70/2009.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO o resultado do
julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 70/2009-CAESB, Processo 00092.002.165/
2009, tipo de licitação: menor preço, para contratação de empresa de auditoria independente para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal para a execução de
serviços de auditoria dos controles internos, das demonstrações financeiras e da declaração
Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, assistência trimestral ao conselho fiscal, revisão dos cálculos dos tributos apurados sobre os balanços trimestrais; assistência à adequação das demonstrações financeiras e demais informações para
cumprir exigências da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, caso aconteça a abertura do
capital da CAESB durante a vigência do contrato, em obediência às normas e guias de
auditoria estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, na forma de
execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, da forma que se segue: a
empresa BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES foi julgada inabilitada por não ter atendido às exigências das letras “d”, “e”, “h” e “n” do item 6.1 do Capítulo
VI./1 – Documentação para Habilitação do Edital. Julgou também inabilitada a empresa
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES por não ter atendido à letra “h.3”
do item 6.1 do Capítulo VI./1 – Documentação para Habilitação do Edital. Será aberto prazo
legal de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data de
publicação do aviso de julgamento da habilitação para vistas ao processo aos possíveis
interessados, para interposição de eventuais recursos administrativos contra a fase de habilitação, os quais deverão ser protocolizados na CAESB.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
JAQUES IRINEU MARQUES
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 06/2010.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO que realizará
a Concorrência nº 06/2010-CAESB, Processo 00092.010.395/2009, tipo de licitação: menor preço, para contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de limpeza por hidrojateamento e inspeção robotizada de tubulações de esgotos sanitários por meio de registros filmográficos e fotográficos, empregando-se câmeras de vídeo, em
equipamentos autopropelidos de controle remoto, a serem realizados nas diversas Regiões
Administrativas do Distrito Federal, atendidas pela Superintendência de Atendimento ao
Cliente Centro-Norte-PAN e Superintendência de Atendimento ao Cliente Oeste-Sul-PAS,
bem como outras áreas legalmente atendidas pela CAESB, incluindo áreas rurais, condomínios e cidades do entorno, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço
global. Data de abertura da licitação: 08 de março de 2010, às 09 horas. A garantia de
participação deverá ser recolhida na Tesouraria da CAESB até o dia 03 de março de 2010, no
valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). Data limite de realização de vistoria
técnica: até 02 de março de 2010. O edital poderá ser adquirido na Assessoria de Licitações
a partir do dia 28 de janeiro de 2010 no Centro de Gestão Águas Emendadas, localizado na
Avenida Sibipiruna, Lotes 13, 15, 17, 19 e 21, Bloco “B” – Araguaia, térreo, Águas Claras,
Distrito Federal, mediante o recolhimento prévio de R$ 20,00 (vinte reais), na Tesouraria
da CAESB, localizada no Bloco “F” – São Francisco no Centro de Gestão Águas Emendadas,
no horário das 08h30min às 11h30min e das 14h às 17h. Outras informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (61) 3213-7122 e do fax (61) 3213-7340.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
JAQUES IRINEU MARQUES
CONVITE Nº 91/2009.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO o resultado do
julgamento do Convite nº 91/2009-CAESB, processo 00092.007.475/2009, tipo de licitação:
menor preço, para aquisição de peças e acessórios para bombas centrífugas da marca Sulzer, por
preço unitário por item cotado, da forma que se segue: a empresa SULZER BRAZIL S/A julgada
vencedora com o valor total de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
JAQUES IRINEU MARQUES
AVISO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Torna público que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA concedeu a Renovação da Licença de Instalação nº 19/2006, referente à
implantação da ETA Contagem/Paranoazinho, Reservatório e Adutoras, em Sobradinho,
RA-V do Distrito Federal. Processo 02008.000.834/2006-74. Fernando Rodrigues Ferreira
Leite, Presidente.
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SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSCRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2010.
Objeto: Aquisição de livros didáticos para Secretaria de Estado de Educação, conforme condições,
quantidades e especificações constantes do anexo I do edital. Horário e data para recebimento das
propostas: até 08:30 h do dia 11 de fevereiro de 2010, Processo 460.000.928/2009. O respectivo
edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0 xx (61) 3312.5325.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
IVANA FERNANDES ALVES
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2009.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em 3000 estetoscópio, 3500 tensiômetros de coluna, 2500
tensiômetros manual e 100 tensiômetros digitais, das seguintes marcas EDLO, SCIENTIA, TAYLOR,
HEIDJI, JIMAN, GER-AR, KOLE, MISSOURI, NAWA, DABASONS, WAN ROSS, BD, NARCOSUL, PIT STOP, OFTEC, BIC, TYCOS, KRAMER, DIASYST, UNITEC, BAUMANOMETER,
WANMED, MAXIMUS, DOMOSONA, SAMED, OMEGA, UNISON, SUTIL, YALE, REXI, WALTEC, STANDART, PROCHECK, OMRON, MARK OF FITINIS, TECK LINE de propriedade da
SES/DF, conforme especificações e condições constantes do anexo I do edital. Abertura: 09 de
fevereiro às 09 horas. Processo 060.016.302/2008 - SES. O respectivo edital poderá ser retirado pelo
endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br/editais/editais externos ao e-compras, ou na Seção de
Protocolo desta Central de Compras no Setor Bancário Sul, Quadra 02 Bloco “L” Térreo, Edifício
Lino Martins Pinto, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas, mediante a apresentação do comprovante de recolhimento pago em qualquer agência bancária, através de DAR, código 357-3, no valor de R$
7,00 (sete reais). As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via Internet, obrigam-se a
acompanhar o Diário Oficial do Distrito Federal a possíveis alterações.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira
AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.181/2009.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processos
060.007.326/09, 060.010.128/08 e 060.006.825/09 - SES/DF encontra-se disponível no sistema
eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.226/2009.
A PREGOEIRA, Substituta, comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processos 138.001.979/2009, 138.001.981/2009, 380.002.355/2009, 380.002.367/2009, encontra-se
disponível no sistema eletrônico, no site www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
LUANA DE OLIVEIRA ARAUJO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.271/2009.
A PREGOEIRA, Substituta, comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processos 411.000.305/2009 e 411.000.306/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
LUANA DE OLIVEIRA ARAUJO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.322/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processo
411.000.301/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.329/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processo
411.000.344/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.338/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processo
411.000.350/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.339/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processo
080.005.480/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.340/2009.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, Processo
460.000.328/2009 – SEE, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site:
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
IVANA FERNANDES ALVES
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1.341/2009.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado Processo
460.080.621/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010
BÁRBARA HAMÚ
AVISO DO RESULTADO DE RECURSO E RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 713/2009.
A PREGOEIRA comunica aos interessados no Pregão acima citado, Processo 411.000.157/2009SEPLAG, que foi dado provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa HOSPFAR
IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., quanto ao julgamento do item 09 que fora
fracassado na Ata de conclusão do julgamento. Considerando o parecer Técnico elaborado por
servidores da SES/DF, com base no pronunciamento da ANVISA, retificamos o julgamento e declaramos a empresa HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. vencedora do item 09
no Pregão acima citado por ter atendido a todos os requisitos do edital. Ficam mantidas as demais
decisões contidas na Ata de conclusão do julgamento anexa aos autos.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDA
AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
O CHEFE DA CENTRAL DE LICITAÇÕES, DA SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições legais, com amparo nas Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002, pelo Decreto nº 26.851/06,
artigo 5º, inciso IV, alínea “b” e Decreto nº 5.450/05, artigo 24, § 5º, decidiu: APLICAR a penalidade
administrativa de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de licitar e contratar com o Distrito
Federal, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, à empresa PAULO MAEDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNP/MF sob o nº 26.420.687/0001-08, por ter praticado atos ilícitos
visando a frustar os objetivos da licitação, conforme consta no processo 411.000.271/2009.
Brasília/DF, 25 de janeiro de 2010.
ARTHUR PAES WITTENBERG

DIRETORIA DE PESQUISA E REGISTRO DE PREÇOS
CONVOCAÇÕES
O DIRETOR DE PESQUISA E REGISTRO DE PREÇOS, DA CENTRAL DE LICITAÇÕES, DA
SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLNEJAMENTO E
GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 640/
2009, objeto do processo 411.000.204/2009, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar
a comparecerem à Diretoria de Pesquisa e Registro de Preços da Central de Licitações, localizada no
SBS Qd. 02 Bloco “L” - Ed. Lino Martins Pinto – 6.º andar – Brasília – DF, no período de 27, 28 e 29
de janeiro de 2010, no horário de 8h30 as 12h e das 14h30 às 17h30, para assinatura da Ata de
Registro de Preços.
O DIRETOR DE PESQUISA E REGISTRO DE PREÇOS, DA CENTRAL DE LICITAÇÕES, DA
SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLNEJAMENTO E
GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 1.296/
2009, objeto do processo 411.000.298/2009, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar
a comparecerem à Diretoria de Pesquisa e Registro de Preços da Central de Compras, localizada no
SBS Qd. 02 Bloco “L” - Ed. Lino Martins Pinto – 6.º andar – Brasília – DF, no período de 27, 28 e 29
de janeiro de 2010, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30, para assinatura da Ata de
Registro de Preços.
O DIRETOR DE PESQUISA E REGISTRO DE PREÇOS, DA CENTRAL DE LICITAÇÕES, DA
SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLNEJAMENTO E
GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 1310/
2009, objeto do processo 411.000.316/2009, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar
a comparecerem à Diretoria de Pesquisa e Registro de Preços da Central de Compras, localizada no
SBS Qd. 02 Bloco “L” - Ed. Lino Martins Pinto – 6.º andar – Brasília – DF, no período de 27, 28 e 29
de janeiro de 2010, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30, para assinatura da Ata de
Registro de Preços.
MAURICIO SHOJI HATAKA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
AVISO DE LICITAÇÃO – FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2009.
Processo: 053.002.482/2009CBMDF. Tipo: Menor preço por item. Objeto: Contratação de
Empresa Especializa para serviços balanceamento, alinhamento, caster, cambagem e desempeno
das viaturas do CBMDF. O Pregoeiro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informa
que a licitação foi FRACASSADA. Inf.: (61) 3901-3483.
CLÁUDIO DA SILVA SANTOS
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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO BACEN/DEMAP - 09/2006.
Processo: 054.001.289/2006. Partes: DF/PMDF X BANCO CENTRAL DO BRASIL. Objeto: O
presente Termo Aditivo tem por objeto a acordam em altera o Conv~enio Bacem/Denap nº 09/
2006, de 16/03/93 e os seus aditivos anteriores conforme planilhas 01 e 02 anexo ao Convênio
celebrado entre o Banco Central e a PMDF, DO VALOR: O valor mensal do presente Convênio
é de R$ 434.823,12 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e doze
centavos correspondente às diferenças apuradas no período de 01/09/2007 a 31/07/2009 e
R$211.771,87 (duzentos e onze mil e setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos),
referente às diferenças de parcelas estimadas a vencidas e a vencer no período de 01/08/2009 a
15/03/2010 totalizando o presente ajuste em R$646.594,99 ( seicentos e quarenta e seis mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) relativos à Meta 01 e 02, a ser
efetivado em moeda corrente nacional, depositado pelo BANCO mensalmente, em conta corrente em favor da PMDF, a título de ressarcimento de indenizações de despesas decorrentes dos
serviços realizados no período anterior, mediante apresentação de documento de cobrança pela
PMDF, conforme custos discriminados no Plano de Trabalho. DAS DESPESAS: As despesas deste
ajuste no valor de R$534.064,04 (quinhentos e trinta e quatro mil, sessenta e quatro reais e
quatro centavos) serão custeadas com recursos oriundos do orçamento das receitas e encargos das
operações de autoridade monetária do BANCO (voto CMN 171/2008, de 17/12/2008), para o
ano de 2009, e o valor de R$ 112.530,95 (cento e doze nil, quinhentos e trinta reais e noventa
e cinco centavos) serão incluídos no proposta orçamentária para o ano de 2010 da seguinte
forma: a) META – 01 R$56.727,42 - na conta 3039.03.08-9, código orçamentário 40.39.1.0010, e b) META – 02 R$859.867,57 - na conta 3039.02.05-9, código orçamentário 40.39.1.0010. Alteraçoes: fica ratificadas as demais cláusula do Convênio. Foro: Fica eleito o Foro da Justiça
Federal em Brasília-DF, para dirimir as dúvidas relativas ao cumprimento do presente Convênio.
Signatários: Distrito Federal pela Polícia Militar do Distrito Federal, representado por Luiz
Sérgio Lacerda Gonçalves – CEL QOPM Comandante Geral da PMDF e o BANCO CENTRAL
DO BRASIL, representada por Cleber Pinto dos Santos – Chefe do Departamento de Segurança.
EXTRATO DA RESCISÃO CONTRATUAL
Processo: 054.002.016/2008. Partes: Distrito Federal através da Polícia Militar do Distrito Federal X Sociedade Porvi Centro Educacional La Salle de Sobradinho/DF. Objeto: A Rescisão Contratual do Contrato Particular de Comodato celebrado entre à Polícia Militar do Distrito Federal e a
Sociedade Porvi Centro Educacional La Salle, cujo objeto e a cessão de U|so de 28m². Foro: Fica
eleito o foro de Brasília, DF, para dirimir todas e quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do
presente ajuste. Signatários: Distrito Federal pela Polícia Militar do Distrito Federal, representado
por Luiz Sérgio Lacerda Gonçalves – CEL QOPM, Comandante Geral da PMDF e a Sociedade Porvi
Centro Educacional La Salle de Sobradinho/DF, representada por Lino Matias Sdjung– Diretor.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2010.
Objeto: Construção de muros de contenção na ponte sobre o Ribeirão Sobradinho (VC-249).
Data de Abertura: 19-02-2010 às 09:00 h. Local de obtenção do edital: Núcleo de Compras/
GEMAS, Edifício Sede do DER/DF, 1º andar, sala 102, localizado no SAIN, Lote “C”, Brasília –
DF, mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.der.df.gov.br, gratuitamente.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010.
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Gerente de Materiais e Serviços
Substituta

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2010 – E-COMPRAS
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, através do Pregoeiro,
TORNA PÚBLICO a suspensão da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de
CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO (Smart Card) para ajuste nos lotes e a designação
de nova data e horário para reinscrição das propostas: até 09:00 horas do dia 08 de fevereiro de
2010. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico:
www.compras.df.gov.br, mediante pré-cadastro realizado no referido site para participação da
licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 3312.5325 / 5329.
IGOR DA SILVA FERNANDES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010.
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Pregoeira,
TORNA PÚBLICA a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, para contratação
de prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, composto por 126 postos, nos
diversos postos administrativos e operacionais do METRÔ/DF. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, no
Edifício Sede do Complexo Administrativo e Operacional do METRÔ-DF, localizado na Avenida
Jequitibá, nº 155, Águas Claras -DF. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas
e documentação dar-se-á no dia 12 de fevereiro de 2010 às 09:30 horas no local acima. Maiores
informações através dos telefones (61)3353-7146 e (61)3353-7112.
MARIA REGINA RAMOS FIGUEIRA

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 01/2005.
Processo: 054.001.154/2004. Partes: DF/PMDF X SOCIEDADE VIDA E NATUREZA: Contrato nº 01/2005. O presente Extrato objetiva a Rescisão do Termo de Consessão de Uso de
Bem Imóvel do Distrito Federal, representado pela Polícia Militar do DF, celebrado em 12/09/
2005, pela ocorrência de força maior em que a própria Polícia Militar do Distrito Federal se
viu obrigada a a demolir as instalaçoes da antiga policlínica para construção do novo Centro
Clínico da Polícia Militar do Distrito Federal, com base aos incisos do XII e XVII do artigo 78
combinado ao inciso I e II do artigo 79 da Lei 8.666/93, a contar da data de sua assinatura. José
Carlos Pina Figueiredo.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2009.
Processo: 020.001.024/2008 Partes: DISTRITO FEDERAL/PROCURADORIA-GERAL x CPDCONSULTORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA. Objeto: O
Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática, conforme condições especificadas no anexo I, do Edital de fls. 417/423 e PAM nº 07/2009 às fls. 310/317, que passam a integrar
o presente Contrato. Valor: O valor total é de R$ 415.987,94 (quatrocentos e quinze mil novecentos
e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para
o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho: 04122012728310001; Natureza da Despesa: 449052; Unidade Orçamentária: 12901; Fonte de Recurso: 320000000. O valor do empenho é de R$ 415.987,94 (quatrocentos
e quinze mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme Nota de
Empenho nº 2009NE00075, emitida em 11.09.2009, sob o evento nº 400091, na modalidade
Ordinário; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 0100/2009-CECOM/SUPRI/SEPLAG, (fls. 407
a 449), e da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93. Vigência: O Contrato terá vigência de 38 (trinta e oito)
meses, sendo 02(dois) meses para entrega definitiva dos equipamentos e 36(trinta e seis) meses para
garantia da solução tecnológica, a contar da assinatura do contrato. Assinatura: 21/09/2009. Signatários: Pelo Distrito Federal: Marcelo Lavocat Galvão, Procurador-Geral do Distrito Federal. Pela
Contratada: Mário Cesar Souza Limp de Azevedo, Sócio Diretor.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 10/2004.
Processo: 054.000.398/2003. Partes: DF/PMDF X DITAS LANCHES LTDA: Contrato nº 10/
2004; O presente Extrato objetiva a Rescisão do Termo de Consessão de Uso de Bem Imóvel do
Distrito Federal, representado pela Polícia Militar do DF, celebrado em 19/02/2004, pela ocorrência de força maior em que a própria Polícia Militar do Distrito Federal se viu obrigada a
transferir a sede do 11º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal para outro endereço com
base aos incisos do XII e XVII do artigo 78 combinado ao inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/
93, a contar do dia 30 de novembro de 2009. Luiz Sergio Lacerda Gonçalves.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2000.
Processo 113.002.688/2000. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL e STRATA ENGENHARIA LTDA. objeto: Prorroga o prazo de execução
dos serviços por 180 (cento e oitenta) dias, devendo expirar-se em 24/06/2010, estendendo-se a
vigência contratual até 31/07/2010. Data da Assinatura: 24/12/2009
DANIELLE MOISÉS DE BRITO
Chefe da Procuradoria Jurídica
Substituta
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
AVISO DE CANCELAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 07/2009.
Objeto: Obras de construção de OAE e pavimentação no sistema viário de acesso à Península
Norte, no trecho do entroncamento da DF-009 (EPPN)/DF-005 (EPPR). Comunicamos aos
interessados que está “CANCELADA” a abertura da licitação acima.

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
RESULTADO DO JULGAMENTO
CONVITE Nº 02/2010.
Para efeito do que estabelece o art. 109, inciso I, alínea “b”, e seu § 6º, da Lei nº 8.666/93,
informo o resultado do julgamento do Convite em epígrafe, cujo objeto é a remoção e desativação do atual sistema de armazenamento e abastecimento de combustível do TCDF. Foi declarada
vencedora a empresa VIPPASI ENGENHARIA LTDA.
Brasília, 26 de janeiro de 2010.
HENRIQUE DE FREITAS SOARES
Chefe
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 07/2010.
Objeto: aquisição de impressoras laser e software Corel DRAW Graphics Suite. Data de recebimento dos envelopes: 08/02/2010 às 15 horas. Cópia do edital encontra-se à disposição na Seção
de Licitação e Contrato, 3° andar do Edifício Anexo, fone 3314-2147 e no site: www.tc.df.gov.br.
Brasília/DF, 25 de janeiro de 2010.
HENRIQUE DE FREITAS SOARES
Pregoeiro
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PREGÃO Nº 08/2010
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os
veículos das marcas GM; Fiat e Volkswagen, pertencentes à frota oficial do TCDF. Data de
recebimento dos envelopes: 09/02/2010 às 15 horas. Cópia do edital encontra-se à disposição na
Seção de Licitação e Contrato, 3° andar do Edifício Anexo, fone 3314-2147 e no site:
www.tc.df.gov.br.
Brasília/DF, 25 de janeiro de 2010.
HENRIQUE DE FREITAS SOARES
Pregoeiro
PREGÃO Nº 09/2010
Objeto: aquisição de mobiliário. Data de recebimento dos envelopes: 10/02/2010 às 15 horas.
Cópia do edital encontra-se à disposição na Seção de Licitação e Contrato, 3° andar do Edifício
Anexo, fone 3314-2147 e no site: www.tc.df.gov.br.
Brasília/DF, 26 de janeiro de 2010
HENRIQUE DE FREITAS SOARES
Pregoeiro

INEDITORIAIS
ARCO IRIS – PETRÓLEO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Renovação da Licença de Operação nº 207/2006,
para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis PLL, na Quadra 11 conjunto F, lote 32,
Morro Azul, São Sebastião/DF, processo 191.000.627/1999. Foi determinada a elaboração de
Estudo Ambiental. Gustavo Bruno Siciliano, Proprietário.
DAR-95/10.

POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a renovação da Licença de Operação nº 203/2006,
para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis PLL, no SHCS SQ 410 Bloco B, loja de
conveniência 60 PLL 01, Brasília/DF, processo 190.000.802/2002. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Gustavo Bruno Siciliano, Proprietário.
DAR-96/10.

SANTA FÉ – SERVIÇOS E PETRÓLEO LTDA.
AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Renovação da Licença de Operação nº 197/2006,
para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis PLL, na Avenida Comercial nº 1601 Setor
Tradicional, São Sebastião/DF, processo 190.000.445/2001. Foi determinada a elaboração de
Estudo Ambiental. Gustavo Bruno Siciliano, Proprietário.
DAR-97/10.

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL
DA JUSTIÇA DE PAZ DO BRASIL - BR
CNPJ Nº 04.939.425/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edval Ferreira, Presidente do IINJP-Br, Órgão Auxiliar da Justiça, no uso de suas atribuições
legais, vem Tornar Público e oficial. CONVOCAÇÃO nº 0009-01-2010: Aurélio Inácio de Oliveira; Élson de Brito Corrêa; Edson Marques Oliveira; Vicente Eliseu Misevicius; Lindon Jonhson Alves de Sousa; José Luiz Wolski; Walter Alexandre Cleve Canhoni; Vagner Vaelatti; Eduardo
Besin Filho; Marcos Rogério Del Vale; José Dirceu de Paula; Donizeti Francisco Amaral; Daniel
Fernando Costa; José Inácio de Oliveira; Maria Cristina Pires; Marinho Eldo de Moraes; Antonio
Pereira de Souza; Dorival Santos Rosa; José Antonio Rodrigues; José messias de Olinda Silva;
Marcos Antonio de Sousa Sobral; Agnaldo Silva Brito; Donizete Lamim; Paulo Renato Rodrigues
Dias; Reinaldo dos Santos Vichi; Silvana de Araújo Ferreira; Paulo César Seviolle; Luiz Gonçalves
Matoso; Diego Santana Amaral; Midian Maria de França Nonatos; Vânia Zanolini; Ana Paula
Pereira de Souza; Marcílio Machado Filho; Marcílio Machado Neto; Edmar Rodrigues da Silva;
Sergio Rueda; Álvaro Sanches; Regina Benedita do Amaral; Edvar Miguel de Souza; Elisangela
Thomaz Rueda Silva; Edvaldo Oliveira da Silva; Jorge de Lima Soares; Marcelo Aparecido Estevão; Lilian de Toledo Lima; Pauliane Bernardino de Oliveira; Flavio Favero; Diva Pereira de
Souza Porto; Creusa Ferreira de Moraes; Tiago Barbosa Sampaio Silva; Juarez Pereira Sampaio;
Valdecir Alves; Adenilda Assunção Pires; Anne Caroline Dias dos Reis; Heidi Rocha da Conceição;
Mozart Rocha da Conceição; Ana Gala Rocha; Roberta Nunes da Silva; Ricardo Caldeira; Antonio
Nadir Dota; Emiliano Arce Lesmo; Fernando José da Silva; Ely Edson Silveira Melo; Miquéias
Eberson Vizoto; Kilza Valéria Gouveia da Silva; Vanderlan Ferreira Guimarães; Elenilse Rosa
Demetrio Bicudo; Nelson Mucio Moreno Quintanilha; Romário Anacleto dos Santos Silva; Marly Mattos Bezerra; Marta Mendes da Silva Ribeiro; Rogério Freitas Santos. Os Membros Luis
Tito Machado; Valdir Reis Junior; Carlos Magno Carvalho Manhães; Elma Carvalho Manhães e
João Pedro da Silva Neto não fazem parte do IINJP-Br, Conselho Nacional de Ética. Brasília/DF
26 de janeiro de 2010.
DAR-98/10.

Nº 18, quarta-feira, 27 de janeiro de 2010
INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL
DA JUSTIÇA DE PAZ DO BRASIL – BR
CNPJ Nº 04.939.425/0001-11

2ª CONFERÊNCIA DA JUSTIÇA DE PAZ DO BRASIL
Edval Ferreira, Presidente Nacional do IINJP-Br, RG 5.529.614-2, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas, convoca todos os membros da cidade de Rancharia e região para participarem
da 2ª Conferência da Justiça de Paz do Brasil, que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2010,
na cidade de Rancharia/SP, Hotel Balneário, rodovia SP 457 Brigadeiro Eduardo Gomes km 46,
Rancharia/SP, horário do evento das 8h ás 17h, inscrição até dia 18 de fevereiro, valor R$
100,00 (cem reais) depósito no Banco do Brasil Ag: 4078-9 C/c: 9505-2 (Instituto de Integração
Nacional da Justiça de Paz do Brasil), por favor enviarem o comprovante do pagamento e dados
para confecção de diplomas e material didático para o e-mail sn.brasilia@iinjp.org.br, ligarem e
confirmarem a presença no telefone (61) 3321-5530 das 9h ás 17h. Obs: Apresentar o
comprovante na recepção do evento, está incluso café da manhã, almoço e coffe break. Brasília/
DF, 26 de janeiro de 2010.
DAR-99/10.

ASARSS – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Conforme disposto no Estatuto da ASARSS, artigo 8º, inciso II, combinado com artigo 7º, alínea f,
a Associação resolve convocar todos os seus associados para a Assembléia Extraordinária a ser
realizada no dia 02/02/2010, no Auditório da Administração Regional de São Sebastião, às 18:10 hs,
em primeira chamada com a maioria absoluta dos seus membros, ou em segunda chamada às 18:30
hs com qualquer número de associados para deliberarem a seguinte pauta: 1)Edital de Chamamento
n.º01/2010, da Associações /Cooperativas Habitacionais, publicado no DODF nº 09 de 14/01/2010,
pág. 24; 2)Assuntos gerais. Brasília, 26 de janeiro de 2010. Adalberto Antônio Ventura, Presidente.
DAR-100/10.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ARBITRAL E MEDIAÇÃO
DOS ESTADOS BRASILEIROS – TJAEM
PORTARIA Nº 352, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2009.
O Juiz Presidente, Luis Gonçalves Matoso CPF: 357.484.868-49 do Tribunal Arbitral e Mediação dos Estados e Municípios Brasileiros – TJAEM CNPJ: 08.999.150/0001-62, no Uso de Suas
Atribuições Legais, Que Lhe Confere a Lei Federal de Nº 9.307 de 23 de Setembro de 1996, Vem
Tornar Público e Oficial a Nomeação dos Juízes Arbitrais a Seguir: Paulo Arnaldo Coutinho CPF:
142.996.236 – 49, Laurindo Dias Rocha CPF: 990.585.968-34, Diego Willian Silva CPF:
331.253.448-83. Os Árbitros Acima Referidos Podem Exercer a Função de Juiz Arbitral, em
Todos os Estados e Municípios do Território Nacional3 Conforme a Lei Federal 9.307 de 23 de
setembro de 1996. Luis Gonçalves Matoso - Presidente do TJAEM.
DAR-101/10.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO DISTRITO FEDERAL
SCS, Quadra 06, Edifício Arnaldo Villares, 3° andar, sala 313- Distrito Federal
EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Pelo presente edital, fazemos saber aos empregadores que se dedicam às atividades econômicas
que nos são correspondentes, em todo o Distrito Federal, que o desconto da CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL de seus empregados, deve ser efetuado até o dia 31 de março do corrente ano e
recolhido em nosso favor até 30 de abril, impreterivelmente, conforme dispõem os arts. 579,
580, I, e 582 da CLT. 01) O desconto deverá ser feito na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho dos empregados, QUALQUER QUE SEJA A FORMA DA REFERIDA
REMUNERAÇÃO, INCLUINDO ADICIONAIS E HORAS EXTRAS, de acordo com o inciso I do
art. 580 da CLT. 02) A opção de que trata o art. 585 da CLT é facultada somente aos profissionais
liberais que, nas empresas com as quais mantenham vínculo empregatício, exerçam, efetivamente, a atividade para a qual estejam legalmente habilitados. 03) O recolhimento deverá ser procedido, sem multa, até 30 de abril, através dos órgãos arrecadadores: 1º) – Caixa Econômica
Federal, Conta N° 592-0 Ag. 0004. Oper. 003; 2º) – Estabelecimentos bancários integrantes do
sistema de arrecadação dos tributos federais, devendo os empregadores nos enviar a cópia da guia
autenticada mecanicamente pelos estabelecimentos. 03) Lembramos aos senhores empregadores
que o não recolhimento, no prazo legal, implicará nas sanções do art. 600 da CLT: Multa de 10%,
mais 2% de mora mensal e 1% de juros, também mensal, e correção monetária, providência que
será tomada por este Sindicato, nos termos do art. 606 da CLT, sem prejuízo das penalidades que
possam ser aplicadas pelas autoridades competentes do Ministério do Trabalho e Emprego, de
acordo com art. 598 da CLT. 04) Estão obrigados a recolher, em favor deste Sindicato, a
contribuição sindical de seus empregados, as empresas de POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA EM POSTOS, ÀS
PEQUENAS E MICRO-EMPRESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS , LAVAJATO, GARAGENS E BORRACHARIAS, E AS EMPRESAS QUE EXERÇAM ATIVIDADES
ECONÔMICAS SIMILARES OU CONEXAS ÀS ACIMA CITADAS. 06) Lembramos, ainda, que
a contribuição sindical do empregado admitido após o mês de março será descontada no primeiro
mês de trabalho, e o recolhimento no mês subsequente, salvo se esse desconto já tiver sido
realizado, no ano em curso, no emprego anterior e anotado na carteira profissional, de acordo
com o que dispõem os arts. 601 e 602 da CLT. 06) Os pedidos de guias ou esclarecimentos,
poderão ser dirigidos ao endereço acima, no que os interessados serão prontamente atendidos.
Brasília-DF, 26 de janeiro de 2010 CARLOS ALVES DOS SANTOS, Presidente.
DAR-102/10.

