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aquecimento elétrico por meio de banho de óleo com temperatura regulável até 250ºC. Tensão: 220V
Monofásico para o aquecimento e 380V Trifásico 3/4 CV para o motor. MARCA/MODELO: FGM (Lote
06). Extrator de Betume Sohxlet. Características: incluindo: condensador, - 01(um) extrator, balão de fundo
redondo, suporte, - 01 (uma) pinça de fixação Capacidade de 4,0 Litros, incluindo a fonte de calor
apropriada. MARCA/MODELO: FGM (Lote 10).- FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
029/2018-DMASE/DER-DF - PRAZO DE EXECUÇÃO/GARANTIA: 12(doze) meses.- VALOR: R$
45.898,99 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos). - DATA DA
ASSINATURA: 22.11.2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada:
JANETE PERAINO NUNES DA SILVA.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 63/2018
PROCESSO: 113-029403/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL E FGM DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI.:
aquisição de material permanente: 01 (um) Vane Teste - Conjunto Portátil acompanhado de: - 01 haste de
60 cm, 03 hastes de 120 cm e 01 palheta de 130x65cm. Dados técnicos: - Aplicação de carga: manual, por
manivela. - Anel Dinamométrico: para aplicação cargas até 5000 N. - 01 Torquímetro digital com relógio
600 Lbf (82 Kgf.m) (Lote 04). 01(um) Penetrômetro de Cone p/ Solos - (Limite de Liquidez), incluindo
cone de penetração e cápsula de alumínio (peso 150g). Faixa de operação de 40 mm e resolução de 0,1mm
(Lote 06). 02(DOIS) Aparelhos Casagrande Elétrico - com contator de golpes, incluindo cinzel chato
(areia) e um curvo (argila). Tensão: 220V - 60Hz (Lote 07). 01 (um) Medidor de Ph Digital Portátil - Faixa
de trabalho 0 a 14 PH, resolução buffer, alimentado a bateria (Lote 10). 02(DOIS) - Agitadores de provetas
elétrico - para ensaio de equivalente de areia, com velocidade constante e desligamento automático.
Tensão: 220V -60Hz (Lote 11). 02(dois) - Paquímetros Digitais - com dígitos grandes, função de zero a
qualquer ponto e alimentação a bateria. Capacidade: 200mm x 8". Resolução na leitura: 0,01mm x 0,0005"
(Lote 19). 04 (quatro) - Cronômetro Digital - com 02 marcadores simultâneos, sendo o maior de até 99min,
59seg e o menor com capac. máxima de até 9horas, 59 min e 59 seg. Unidade de medida: 1/100 seg. Com
relógio e alarme (Lote 20). - FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 031/2018-DMASE/DER-DF
- PRAZO DE EXECUÇÃO/GARANTIA: 12(doze) meses.- VALOR: R$ 67.597,09 (sessenta e sete mil
quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos). - DATA DA ASSINATURA: 06.11.2018. -
ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: JANETE PERAINO NUNES
DA SILVA.

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2018
PROCESSO: 00113-00022861/2018-18

O Pregoeiro torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0090/2018, do Tipo
Menor Preço, para a aquisição de MICROCOMPUTADORES, tudo conforme especificado no anexo I do
edital. EMPRESA: DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- EPP- LOTE
1: Valor total: R$ 117.100,00 (cento e dezessete mil e cem reais), e EMPRESA:
DANRO PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA ME LOTE 2: Valor total: R$ 29.275,00
(vinte e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais). TOTAL GERAL DO PROCESSO: R$ 146.375,00
(cento e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais). Maiores informações podem ser encontradas
no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 743176.

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2018.
GEDEON SANTOS CAVALCANTE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 0080-007734/2013. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações,
e consoante ao atesto da Nota Fiscal à fl. 571, combinado com a informação às fls. 581-582,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 42.696,09 (quarenta e dois mil seiscentos e noventa e seis
reais e nove centavos), em favor da empresa ENGEMIL ENGENHARIA E EMPREENDIME N TO S ,
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA., CNPJ nº 04.768.702/0001-70, referente ao Contrato nº
86/2013. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.365.6221.3271.9354. Fonte 100, Natureza
de Despesa 4.4.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e
contemplada na Lei nº 5.602/2015 (PPA 2016-2019). EDER DA SILVA SANTOS, Subsecretário de
Administração Geral, Substituto.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 35/2017

(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados, que a
abertura do Pregão, em epígrafe, fica adiada para o dia 19 de dezembro de 2018 às 13h, tendo em vista
a alteração do Termo de Referência realizada pela área demandante, motivado por acatamento de pedido
de esclarecimento / impugnação ao Edital do pregão 35/2017, restando imprescindível o adiamento para
cumprimento do inc. V do art. 4º da Lei nº 10.520/02. 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. Os autos ficam com vistas
franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE
AO EDITAL Nº 01/2017 -IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua Decisão nº 632/2018-
DIRET, 3295ª sessão, realizada em 05/12/2018, decidiu, com base nos tópicos 45.3 e 46, do Edital n.º
01/2017-Imóveis, homologar o resultado da licitação, objeto do referido Edital, conforme processo nº.
111.000.087/2017, proclamando-se vencedor o seguinte licitante: ITEM 97 - AIRAM TOUR TURISMO

LTDA ME - R$ 90.001,00. A Diretoria Colegiada decidiu, também, pelo deferimento do pedido de
desistência da licitante ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA (Proposta de Compra nº
1002392). Na oportunidade, convoca-se o licitante declarado vencedor a comparecer dentro do prazo de
10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, na Divisão de Atendimento ao Cliente - DIATE,
localizado no térreo do Edifício Sede da TERRACAP, Bloco "F" - Setor de Áreas Municipais - SAM, no
horário das 7 às 19 horas, para assinatura do controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada
inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado, conforme descrito no tópico 70.1 do Edital. Esclarece
na oportunidade, que o licitante vencedor supracitado deverá nos 30 (trinta) primeiros dias contados após
a publicação deste, assinar no Cartório indicado, a Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas
as despesas por conta do licitante, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas
incidentes, de conformidade com o contido no tópico 70.2 do aludido Edital. O não atendimento às
citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio com a
consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 71 do Edital. Esclarece-se, ainda, ao interessado
que, de acordo com o contido no tópico 62 do Edital, não caberá recurso quanto a presente
homologação.

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2018.
BRUNO CESAR SANTANA DE MENESES

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,

IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 03/2018
PROCESSO Nº: 431-00004688/2018-19. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA
DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL
E DIREITOS HUMANOS - SEDESTMIDH/DF, e a empresa RAYAN DARWIN RIOS ALVES - EPP.
OBJETO: substituir a marca dos produtos correspondentes ao Item 11 (sardinha) e Item 14 (leite, em pó
integral) da Ata de Registro de Preço - ARP n° 0048/2017 (4819091) e da Proposta (4819137), com base
no Parecer 360 (12231043), no despacho da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional/CSAN
(11133582) e com base no artigo 65, II, "b" da Lei n° 8.666/93, do seguinte modo: - Item 11 (sardinha)
substituir a marca Rubi pela marca PALMEIRA; - Item 14 (leite, em pó, integral) substituir a marca
Nutricional pela marca UNIVERSAL. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência na
data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 22/11/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, ILDA
RIBEIRO PELIZ - Secretária de Estado da SEDESTMIDH, e pela contratada - MARCIO DE FARIA
CASTRO, Procurador.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2018
PROCESSO SEI: 00431-00013954/2018-02. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da
SEDESTMIDH, e o INSTITUTO BLAISE PASCAL. DO OBJETO: a realização do projeto " C A R AVA N A
DA JUVENTUDE NEGRA - 2º EDIÇÃO", que consiste na capacitação de jovens afrodescendentes, em
unidade móvel, de oficinas de fotografia, oficina de youtuber, oficina de informática básica (Word, Excel
e PDF), oficina de gestão financeira, oficina de penteados afro (turbante e trança), oficina de beleza negra
(passarela com desfile), oficina cultura hip hop (dança de rua), oficina de DJs, feira de afro
empreendedores, produção, edição e gravação de CD demo dos jovens artistas das regiões, desfiles e
apresentações culturais, exibições de vídeos e músicas de artistas locais, a ser executado em 04 Regiões
Administrativas do Distrito Federal, quais sejam: Taguatinga, Santa Maria, Paranoá e Ceilândia; conforme
detalhamento contido no Plano de Trabalho , em anexo a este instrumento. DA DO TA Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA: O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 433.000,00 (quatrocentos e
trinta e três mil reais). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade
Orçamentária: 25.101 - SEDESTMIDH; Programa de Trabalho: 14.422.6211.4123.0002 - (EPI)
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - EM PROL DE TODA A COMUNIDADE DO DISTRITO
FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR: DEPUTADO DISTRITAL CRISTIANO ARAÚJO; Natureza
da Despesa: 33.50.41- CONTRIBUIÇÕES; Fonte de Recursos: 100; O valor do empenho é de R$
433.000,00 (quatrocentos e trinta e três mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2018NE00623/SEDESTMIDH, emitida em 26/11/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinária.
DOS GESTORES: Ficam designados para acompanhar o presente Termo os servidores: FRANCISCO
MÁRCIO AMADO BATISTA, matrícula nº 221.647-7, para atuar como Titular, e PAULO JOSÉ DANTAS
DE JESUS, matrícula nº 1.668.008-7, para atuar como Suplente. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 2 (dois)
meses a contar da data da assinatura. ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pela
SEDESTMIDH, JOANA D'ARC ALVES BARBOSA VAZ DE MELLO - Secretária Adjunta de Políticas
para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, e pelo INSITUTO BLAISE PASCAL, WAGNER
FRANCISCO CASTILHO - Presidente.

EDITAL Nº 2 - SEDESTMIDH, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE

RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NA ESPECIALIDADE

TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO 301
RETIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei nº
5.184/2013, alterada pela Lei nº 5.352/2014, na Portaria Conjunta nº 2/2018, entre outras normas aplicáveis
ao certame, torna pública a Retificação do Edital Normativo do concurso público para provimento de vagas
e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de
Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Técnico Administrativo, mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. São retificados os subitens a seguir, do Edital Normativo nº 1 - SEDESTMIDH, de 23 de novembro
de 2018, publicado no DODF nº 225, terça-feira, 27 de novembro de 2018, página 47, que passam a
vigorar com as seguintes redações:
1.1.1. No item 2, fica inserido o subitem 2.1.1.1, com a seguinte redação: 2.1.1.1. REQUISITOS:
certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio ou de nível médio técnico,
expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio dos sistemas de ensino.
1.1.2. No item 3, subitem 3.12.1, ficam inseridas as alíneas "c", "d" e "e", com as seguintes redações: c)
o candidato convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado serviço
no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei Distrital nº
5.818/2017); d) o candidato que estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula
óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital
nº 5968/2017); e) o candidato regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico).
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1.1.3. No item 3, subitem 3.12.2, ficam inseridas as alíneas "e", "f", "g", "h" e "i", com as seguintes
redações: e) foi convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado
serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei
Distrital nº 5.818/2017). f) estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea.
Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital nº
5968/2017); g) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
h) efetuar sua pré-inscrição na forma estabelecida no item 3 deste edital, mediante o preenchimento do
formulário de isenção; i) enviar a documentação exigida, inicialmente, por meio da página eletrônica, e, em
seguida, para a Central de Atendimento do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2
Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401.
1.1.4. No item 3, subitem 3.12.7, alínea "4", onde se lê: original ou cópia legível autenticada de certidão,
declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do Distrito Federal no presente ano, que
comprove que o candidato atualmenteé beneficiário de programa social de complementação ou
suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal; leia-se: 4) cópia legível autenticada
da documentação com a indicação do número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade
Familiar (RF), se houver, buscando comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico. Ou, o original
ou cópia legível autenticada de certidão, declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do
Distrito Federal no presente ano, que comprove que o candidato atualmente é beneficiário de programa
social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal.
1.1.5. No item 3, ficam inseridos os subitens 3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C, com as seguintes redações:
3.12.7-A. O candidato que requerer a isenção da taxa por ter prestado, após regular convocação e
nomeação, serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais,
deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,
os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III,
com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2)
cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não
conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade
oficial; 4) original ou cópia legível autenticada da declaração expedida Justiça Eleitoral constando a
convocação, a nomeação e o período trabalhado; 3.12.7-B. O candidato que requerer a isenção da taxa por
estar cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea, deverá enviar por meio do
endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico, os seguintes documentos:
1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III, com assinatura
devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível
autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não conste no
documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade oficial; 4)
original ou cópia legível autenticada de declaração expedida pela Instituição, pública ou privada, que
mantem o banco de dados dos doadores de medula óssea, constando o nome do candidato(a). 3.12.7-C. O
candidato que requerer a isenção da taxa por estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload
por meio de link específico, os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da
declaração que compõe o Anexo III, com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou,
gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa
Física), caso o número desse não conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada
de seu documento de identidade oficial; 4)cópia legível autenticada da documentação com a indicação do
número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver, buscando
comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico.
1.1.6. No item 3, subitem 3.12.9, onde se lê: O candidato que não enviar a documentação comprobatória
na forma estabelecida nos subitens 3.12.6, 13.12.7. e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido; leia-se: O
candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 3.12.6,
13.12.7., 13.12.7-A, 13.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido.
1.1.7. No item 3, subitem 3.12.10, onde se lê: Após o envio dos documentos indicados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE, todos os originais ou cópias autenticadas dos
documentos indicados nos subitens citados deverão ser entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou
via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN,
Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente,
no período de 7 de dezembro a 12 de dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção.
Caso a entrega seja presencial, essa deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas),
ininterruptamente, exceto domingos e feriados; leia-se: Após o envio dos documentos indicados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE,
todos os originais ou cópias autenticadas dos documentos indicados nos subitens citados deverão ser
entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício
Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente, no período de 7 de dezembro a 12 de
dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção. Caso a entrega seja presencial, essa
deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas), ininterruptamente, exceto domingos
e feriados.
1.1.8. No item 3, subitem 3.12.11, onde se lê: Os documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.12.8. deste edital terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidos,
tampouco será fornecida cópia desta documentação; leia-se: Os documentos comprobatórios citados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8. deste edital terão validade somente para este
concurso público e não serão devolvidos, tampouco será fornecida cópia desta documentação.
1.1.9. No item 3, subitem 3.12.13, onde se lê: O IBRAE poderá consultar os órgãos responsáveis pela
emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.13.6 e 3.13.7 deste edital, a fim de
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato; leia-se: O IBRAE poderá consultar os
órgãos responsáveis pela emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6, 3.12.7,
3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C deste edital, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.
1.1.10. No item 3, subitem 3.13.1, onde se lê: O candidato que necessitar de atendimento especial,
incluindo a amamentação, concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das
letras do caderno de prova, deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais
necessários e ainda enviar, por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link
específico, o seguinte documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em
cartório, emitido nos últimos três meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado,
relatório ou laudo médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do
médico, bem como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser
considerado inválido e nulo; leia-se: O candidato que necessitar de atendimento especial, incluindo a
amamentação, concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das letras do
caderno de prova, deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais necessários e
ainda enviar, por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,
o seguinte documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em cartório,
emitido nos últimos doze meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado,
relatório ou laudo médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do
médico, bem como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser
considerado inválido e nulo.
1.1.11. No item 15, subitem 15.1, fica inserido o subitem 15.1-A, com a seguinte redação: 15.1-A. O
candidato poderá autenticar toda a documentação exigida neste Edital, bem como reconhecer a sua
assinatura, no protocolo da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, localizado no seguinte endereço: SEPN Quadra
515, Bloco A - Ed. Banco do Brasil, 2º andar - Asa Norte - Brasília - DF, nos horários de 8h às 12h e das
14h às 18h.

1.1.12. No item 15, subitem 15.3, fica inserido o subitem 15.3-A, com a seguinte redação: 15.3-A. Todos
os prazos previstos neste Edital terão início com a divulgação dos atos, editais e comunicados referentes
ao concurso público, no endereço eletrônico www.ibrae.com.br, ou com a publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal, devendo ser considerada aquela que ocorrer primeiro. Os prazos serão contados excluindo
o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
1.1.13. No Anexo I, item 1, subitem 1.2, onde se lê: 1.2. ATUALIDADES: 1 Contextos históricos,
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como cidadania, assistência social, segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável e ecologia; leia-se: 1.2. ATUALIDADES: 1. Contextos históricos, relevantes
e atuais de diversas áreas, tais como cidadania, assistência social, segurança, transportes, política,
economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável e ecologia. 2. Atualidade e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e
culturais referentes ao Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE.
1.1.14. No Anexo III - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DE TAXA DA
INSCRIÇÃO,
onde se lê:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
______________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas

Leia-se:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
______________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal.
( ) Lei Distrital nº 5.818/2017 - O candidato requer a isenção da taxa em razão de ter sido convocado e
nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal para prestar serviço no período eleitoral visando à
preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais.
( ) Lei Distrital nº 5968/2017 - O candidato requer a isenção da taxa por estar cadastrado no banco de
dados como possível doador de medula óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do
valor da taxa de inscrição.
( ) Decreto 6.135/2007 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição por estar regularmente inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Caso o pedido de isenção que tenha por base o cadastro no CadÚnico ou no Programa Social de
Complementação ou Suplementação de Renda instituído pelo Distrito Federal, o candidato deverá inserir
os seguintes dados nesta declaração:
Número do NIS do candidato: ________________________________
Número do NIS do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver:
______________________________

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas ou na SEDESTMIDH

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Normativo referido no subitem 1.1. deste Edital.

ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Estado

EDITAL Nº 2 - SEDESTMIDH, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE

RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES

AGENTE SOCIAL E CUIDADOR SOCIAL - CÓDIGO 401
RETIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei nº
5.184/2013, alterada pela Lei nº 5.352/2014, na Portaria Conjunta nº 2/2018, entre outras normas aplicáveis
ao certame, torna pública a Retificação do Edital Normativo do concurso público para provimento de vagas
e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de
Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Agente Social e Cuidador Social, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. São retificados os subitens a seguir, do Edital Normativo nº 1, SEDESTMIDH, de 23 de novembro de
2018, publicado no DODF nº 225, terça-feira, 27 de novembro de 2018, página 54, que passam a vigorar
com as seguintes redações:
1.1.1. No item 3, subitem 3.12.1, ficam inseridas as alíneas "c", "d" e "e", com as seguintes redações: c)
o candidato convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado serviço
no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei Distrital nº
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5.818/2017); d) o candidato que estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula
óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital
nº 5968/2017). e) o candidato regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico).
1.1.2. No item 3, subitem 3.12.2, ficam inseridas as alíneas "e", "f", "g", "h" e "i", com as seguintes
redações: e) foi convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado
serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei
Distrital nº 5.818/2017). f) estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea.
Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital nº
5968/2017); g) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
h) efetuar sua pré-inscrição na forma estabelecida no item 3 deste edital, mediante o preenchimento do
formulário de isenção; i) enviar a documentação exigida, inicialmente, por meio da página eletrônica, e, em
seguida, para a Central de Atendimento do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2
Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401.
1.1.3. No item 3, subitem 3.12.7, alínea "4", onde se lê: original ou cópia legível autenticada de certidão,
declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do Distrito Federal no presente ano, que
comprove que o candidato atualmenteé beneficiário de programa social de complementação ou
suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal; leia-se: 4) cópia legível autenticada
da documentação com a indicação do número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade
Familiar (RF), se houver, buscando comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico. Ou, o original
ou cópia legível autenticada de certidão, declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do
Distrito Federal no presente ano, que comprove que o candidato atualmente é beneficiário de programa
social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal.
1.1.4. No item 3, ficam inseridos os subitens 3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C, com as seguintes redações:
3.12.7-A. O candidato que requerer a isenção da taxa por ter prestado, após regular convocação e
nomeação, serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais,
deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,
os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III,
com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2)
cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não
conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade
oficial; 4) original ou cópia legível autenticada da declaração expedida pela Justiça Eleitoral constando a
convocação, a nomeação e o período trabalhado; 3.12.7-B. O candidato que requerer a isenção da taxa por
estar cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea, deverá enviar por meio do
endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico, os seguintes documentos:
1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III, com assinatura
devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível
autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não conste no
documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade oficial; 4)
original ou cópia legível autenticada de declaração expedida pela Instituição, pública ou privada, que
mantem o banco de dados dos doadores de medula óssea, constando o nome do candidato(a). 3.12.7-C. O
candidato que requerer a isenção da taxa por estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload
por meio de link específico, os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da
declaração que compõe o Anexo III, com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou,
gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa
Física), caso o número desse não conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada
de seu documento de identidade oficial; 4)original ou cópia legível autenticada da documentação com a
indicação do número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver,
buscando comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico.
1.1.5. No item 3, subitem 3.12.9, onde se lê: O candidato que não enviar a documentação comprobatória
na forma estabelecida nos subitens 3.12.6, 13.12.7. e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido; leia-se: O
candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 3.12.6,
13.12.7., 13.12.7-A, 13.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido.
1.1.6. No item 3, subitem 3.12.10, onde se lê: Após o envio dos documentos indicados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE, todos os originais ou cópias autenticadas dos
documentos indicados nos subitens citados deverão ser entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou
via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN,
Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente,
no período de 7 de dezembro a 12 de dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção.
Caso a entrega seja presencial, essa deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas),
ininterruptamente, exceto domingos e feriados; leia-se: Após o envio dos documentos indicados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE,
todos os originais ou cópias autenticadas dos documentos indicados nos subitens citados deverão ser
entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício
Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente, no período de 7 de dezembro a 12 de
dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção. Caso a entrega seja presencial, essa
deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas), ininterruptamente, exceto domingos
e feriados.
1.1.7. No item 3, subitem 3.12.11, onde se lê: Os documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.13.8. deste edital terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidos,
tampouco será fornecida cópia desta documentação; leia-se: Os documentos comprobatórios citados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.13.8. deste edital terão validade somente para este
concurso público e não serão devolvidos, tampouco será fornecida cópia desta documentação.
1.1.8. No item 3, subitem 3.12.13, onde se lê: O IBRAE poderá consultar os órgãos responsáveis pela
emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.13.6 e 3.13.7 deste edital, a fim de
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato; leia-se: O IBRAE poderá consultar os
órgãos responsáveis pela emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6, 3.12.7,
3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C deste edital, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.
1.1.9. No item 3, subitem 3.12.18, onde se lê: Ao término da apreciação dos requerimentos para solicitação
de isenção da taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o IBRAE divulgará, no endereço eletrônico
www.ibrae.com.br, na data provável de 5 de dezembro de 2018, a listagem contendo o resultado da
apreciação dos requerimentos; leia-se: Ao término da apreciação dos requerimentos para solicitação de
isenção da taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o IBRAE divulgará, no endereço eletrônico
www.ibrae.com.br, na data provável de 21 de dezembro de 2018, a listagem contendo o resultado da
apreciação dos requerimentos.
1.1.10. No item 3, subitem 3.13.1, onde se lê: O candidato que necessitar de atendimento especial,
incluindo a amamentação, concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das
letras do caderno de prova, deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais
necessários e ainda enviar, por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link
específico, o seguinte documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em
cartório, emitido nos últimos três meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado,
relatório ou laudo médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do
médico, bem como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser
considerado inválido e nulo; leia-se: O candidato que necessitar de atendimento especial, incluindo a
amamentação, concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das letras do
caderno de prova, deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais necessários e
ainda enviar, por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,

o seguinte documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em cartório,
emitido nos últimos doze meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado,
relatório ou laudo médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do
médico, bem como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser
considerado inválido e nulo.
1.1.11. No item 16, subitem 16.1, fica inserido o subitem 16.1-A, com a seguinte redação: 16.1-A. O
candidato poderá autenticar toda a documentação exigida neste Edital, bem como reconhecer a sua
assinatura, no protocolo da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, localizado no seguinte endereço: SEPN Quadra
515, Bloco A - Ed. Banco do Brasil, 2º andar - Asa Norte - Brasília - DF, nos horários de 8h às 12h e das
14h às 18h.
1.1.12. No item 16, subitem 16.3, fica inserido o subitem 16.3-A, com a seguinte redação: 16.3-A. Todos
os prazos previstos neste Edital terão início com a divulgação dos atos, editais e comunicados referentes
ao concurso público, no endereço eletrônico www.ibrae.com.br, ou com a publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal, devendo ser considerada aquela que ocorrer primeiro. Os prazos serão contados excluindo
o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
1.1.13. No Anexo I, item 1, subitem 1.2, onde se lê: 1.2. ATUALIDADES: 1 Contextos históricos,
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como cidadania, assistência social, segurança, transportes,
política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável e ecologia; leia-se: ATUALIDADES: 1. Contextos históricos, relevantes e
atuais de diversas áreas, tais como cidadania, assistência social, segurança, transportes, política, economia,
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e
ecologia. 2. Atualidade e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais
referentes ao Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE.
1.1.14. No Anexo III - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DE TAXA DA
INSCRIÇÃO,
onde se lê:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
_____________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas

Leia-se:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
______________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal.
( ) Lei Distrital nº 5.818/2017 - O candidato requer a isenção da taxa em razão de ter sido convocado e
nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal para prestar serviço no período eleitoral visando à
preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais.
( ) Lei Distrital nº 5968/2017 - O candidato requer a isenção da taxa por estar cadastrado no banco de
dados como possível doador de medula óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do
valor da taxa de inscrição.
( ) Decreto 6.135/2007 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição por estar regularmente inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Caso o pedido de isenção que tenha por base o cadastro no CadÚnico ou no Programa Social de
Complementação ou Suplementação de Renda instituído pelo Distrito Federal, o candidato deverá inserir
os seguintes dados nesta declaração:
Número do NIS do candidato: ________________________________
Número do NIS do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver:
______________________________

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas ou na SEDESTMIDH

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Normativo referido no subitem 1.1. deste Edital.

ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Estado
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EDITAL Nº 2 - SEDESTMIDH, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA

PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES
EDUCADOR SOCIAL, DIREITO E LEGISLAÇÃO, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SERVIÇO

SOCIAL - CÓDIGO 101
RETIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei nº
5.184/2013, alterada pela Lei nº 5.352/2014, na Portaria Conjunta nº 2/2018, entre outras normas aplicáveis
ao certame, torna pública a Retificação do Edital Normativo do concurso público para provimento de vagas
e formação de cadastro de reserva no cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de
Assistência Social do Distrito Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. São retificados os subitens a seguir, do Edital Normativo nº 1, SEDESTMIDH, de 23 de novembro de
2018, publicado no DODF nº 225, terça-feira, 27 de novembro de 2018, página 61, que passam a vigorar
com as seguintes redações:
1.1.1. No item 3, subitem 3.12.1, ficam inseridas as alíneas "c", "d" e "e", com as seguintes redações: c)
o candidato convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado serviço
no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei Distrital nº
5.818/2017); d) o candidato que estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula
óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital
nº 5968/2017); e) o candidato regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico).
1.1.2. No item 3, subitem 3.12.2, ficam inseridas as alíneas "c", "d", "e", "f" e "g", com as seguintes
redações: c) foi convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado
serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei
Distrital nº 5.818/2017). d) estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea.
Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital nº
5968/2017); e) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
f) efetuar sua pré-inscrição na forma estabelecida no item 3 deste edital, mediante o preenchimento do
formulário de isenção; g) enviar a documentação exigida, inicialmente, por meio da página eletrônica, e,
em seguida, para a Central de Atendimento do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-
2 Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401.
1.1.3. No item 3, subitem 3.12.7, alínea "4", onde se lê: original ou cópia legível autenticada de certidão,
declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do Distrito Federal no presente ano, que
comprove que o candidato atualmenteé beneficiário de programa social de complementação ou
suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal; leia-se: 4) cópia legível autenticada
da documentação com a indicação do número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade
Familiar (RF), se houver, buscando comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico. Ou, o original
ou cópia legível autenticada de certidão, declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do
Distrito Federal no presente ano, que comprove que o candidato atualmente é beneficiário de programa
social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal.
1.1.4. No item 3, ficam inseridos os subitens 3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C, com as seguintes redações:
3.12.7-A. O candidato que requerer a isenção da taxa por ter prestado, após regular convocação e
nomeação, serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais,
deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,
os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III,
com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2)
cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não
conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade
oficial; 4) original ou cópia legível autenticada da declaração expedida pela Justiça Eleitoral constando a
convocação, a nomeação e o período trabalhado. 3.12.7-B. O candidato que requerer a isenção da taxa por
estar cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea, deverá enviar por meio do
endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico, os seguintes documentos:
1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III, com assinatura
devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível
autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não conste no
documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade oficial; 4)
original ou cópia legível autenticada de declaração expedida pela Instituição, pública ou privada, que
mantem o banco de dados dos doadores de medula óssea, constando o nome do candidato(a). 3.12.7-C. O
candidato que requerer a isenção da taxa por estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload
por meio de link específico, os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da
declaração que compõe o Anexo III, com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou,
gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa
Física), caso o número desse não conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada
de seu documento de identidade oficial; 4)cópia legível autenticada da documentação com a indicação do
número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver, buscando
comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico.
1.1.5. No item 3, subitem 3.12.9, onde se lê: O candidato que não enviar a documentação comprobatória
na forma estabelecida nos subitens 3.12.6, 13.12.7. e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido; leia-se: O
candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 3.12.6,
13.12.7., 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido.
1.1.6. No item 3, subitem 3.12.10, onde se lê: Após o envio dos documentos indicados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE, todos os originais ou cópias autenticadas dos
documentos indicados nos subitens citados deverão ser entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou
via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN,
Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente,
no período de 7 de dezembro a 12 de dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção.
Caso a entrega seja presencial, essa deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas),
ininterruptamente, exceto domingos e feriados; leia-se: Após o envio dos documentos indicados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE,
todos os originais ou cópias autenticadas dos documentos indicados nos subitens citados deverão ser
entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício
Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente, no período de 7 de dezembro a 12 de
dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção. Caso a entrega seja presencial, essa
deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas), ininterruptamente, exceto domingos
e feriados.

1.1.7. No item 3, subitem 3.12.11, onde se lê: Os documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.12.8. deste edital terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidos,
tampouco será fornecida cópia desta documentação; leia-se: Os documentos comprobatórios citados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8. deste edital terão validade somente para este
concurso público e não serão devolvidos, tampouco será fornecida cópia desta documentação.
1.1.8. No item 3, subitem 3.12.13, onde se lê: O IBRAE poderá consultar os órgãos responsáveis pela
emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.13.6 e 3.13.7 deste edital, a fim de
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato; leia-se: O IBRAE poderá consultar os
órgãos responsáveis pela emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6, 3.12.7,
3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C deste edital, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.
1.1.9. No item 3, subitem 3.13.1, onde se lê: O candidato que necessitar de atendimento especial, incluindo
a amamentação, concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das letras do
caderno de prova, deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais necessários e
ainda enviar, por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,
o seguinte documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em cartório,
emitido nos últimos três meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado, relatório
ou laudo médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do médico, bem
como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser considerado
inválido e nulo; leia-se: O candidato que necessitar de atendimento especial, incluindo a amamentação,
concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das letras do caderno de prova,
deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais necessários e ainda enviar, por
meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico, o seguinte
documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em cartório, emitido nos
últimos doze meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado, relatório ou laudo
médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do médico, bem como seu
telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser considerado inválido e
nulo.
1.1.10. No item 16, subitem 16.1, fica inserido o subitem 16.1-A, com a seguinte redação: 16.1-A. O
candidato poderá autenticar toda a documentação exigida neste Edital, bem como reconhecer a sua
assinatura, no protocolo da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, localizado no seguinte endereço: SEPN Quadra
515, Bloco A - Ed. Banco do Brasil, 2º andar - Asa Norte - Brasília - DF, nos horários de 8h às 12h e das
14h às 18h.
1.1.11. No item 16, subitem 16.3, fica inserido o subitem 16.3-A, com a seguinte redação: 16.3-A. Todos
os prazos previstos neste Edital terão início com a divulgação dos atos, editais e comunicados referentes
ao concurso público, no endereço eletrônico www.ibrae.com.br, ou com a publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal, devendo ser considerada aquela que ocorrer primeiro. Os prazos serão contados excluindo
o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
1.1.12. No Anexo I, item 1, subitem 1.5, alínea "6", onde se lê: DIREITO ADMINISTRATIVO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 6. Lei Complementar nº 840/2011 e respectivas atualizações; Leia-se: 1.5.
DIREITO ADMINISTRATIVO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 6. Lei Complementar nº 840/2011 e
respectivas atualizações: Títulos I e II.
1.1.13. No Anexo III - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DE TAXA DA
INSCRIÇÃO,
onde se lê:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
______________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas

Leia-se:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
______________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal.
( ) Lei Distrital nº 5.818/2017 - O candidato requer a isenção da taxa em razão de ter sido convocado e
nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal para prestar serviço no período eleitoral visando à
preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais.
( ) Lei Distrital nº 5968/2017 - O candidato requer a isenção da taxa por estar cadastrado no banco de
dados como possível doador de medula óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do
valor da taxa de inscrição.
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( ) Decreto 6.135/2007 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição por estar regularmente inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Caso o pedido de isenção que tenha por base o cadastro no CadÚnico ou no Programa Social de
Complementação ou Suplementação de Renda instituído pelo Distrito Federal, o candidato(a) deverá inserir
os seguintes dados nesta declaração:
Número do NIS do candidato: ________________________________
Número do NIS do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver:
______________________________

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas ou na SEDESTMIDH

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Normativo referido no subitem 1.1. deste Edital.

ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Estado

EDITAL Nº 2 - SEDESTMIDH, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE
RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA

PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, NAS ESPECIALIDADES
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ECONOMIA,

ESTATÍSTICA E NUTRIÇÃO - CÓDIGO 201
RETIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei nº
5.184/2013, alterada pela Lei nº 5.352/2014, na Portaria Conjunta nº 2/2018, entre outras normas aplicáveis
ao certame, torna pública a Retificação do Edital Normativo do concurso público para provimento de vagas
e formação de cadastro de reserva no cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de
Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Administração, Ciências Contábeis,
Comunicação Social, Economia, Estatística e Nutrição, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. São retificados os subitens a seguir, do Edital Normativo nº 1, SEDESTMIDH, de 23 de novembro de
2018, publicado no DODF nº 225, terça-feira, 27 de novembro de 2018, página 70, que passam a vigorar
com as seguintes redações:
1.1.1. No item 2, subitem 2.4.2, onde se lê: REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação em Administração Pública ou de Empresas, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe; leia-se:
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração
(Bacharel em Administração), Administração Pública ou de Empresas, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.
1.1.2. No item 2, subitem 2.6.1, onde se lê: REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Relações Públicas ou
Publicidade e Propaganda, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação e registro no respectivo conselho; leia-se:REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação em Comunicação Organizacional ou Comunicação Social com habilitação
em Jornalismo, Relações Públicas ou Publicidade e Propaganda, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo conselho.
1.1.3. No item 3, subitem 3.12.1, ficam inseridas as alíneas "c", "d" e "e", com as seguintes redações: c)
o candidato convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado serviço
no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei Distrital nº
5.818/2017); d) o candidato que estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula
óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital
nº 5968/2017); e) o candidato regularmente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico).
1.1.4. No item 3, subitem 3.12.2, ficam inseridas as alíneas "e", "f", "g", "h"e "i", com as seguintes
redações: e) foi convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal e que tenha prestado
serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais (Lei
Distrital nº 5.818/2017). f) estiver cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea.
Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do valor da taxa de inscrição (Lei Distrital nº
5968/2017); g) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
h) efetuar sua pré-inscrição na forma estabelecida no item 3 deste edital, mediante o preenchimento do
formulário de isenção; i) enviar a documentação exigida, inicialmente, por meio da página eletrônica, e, em
seguida, para a Central de Atendimento do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2
Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401.
1.1.5. No item 3, subitem 3.12.7, alínea "4", onde se lê: original ou cópia legível autenticada de certidão,
declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do Distrito Federal no presente ano, que
comprove que o candidato atualmenteé beneficiário de programa social de complementação ou
suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal; leia-se: 4) cópia legível autenticada
da documentação com a indicação do número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade
Familiar (RF), se houver, buscando comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico. Ou, o original
ou cópia legível autenticada de certidão, declaração ou documento equivalente, expedido pelo Governo do
Distrito Federal no presente ano, que comprove que o candidato atualmente é beneficiário de programa
social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal.

1.1.6. No item 3, ficam inseridos os subitens 3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C, com as seguintes redações:
3.12.7-A. O candidato que requerer a isenção da taxa por ter prestado, após regular convocação e
nomeação, serviço no período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais,
deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,
os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III,
com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2)
cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não
conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade
oficial; 4) original ou cópia legível autenticada da declaração expedida Justiça Eleitoral constando a
convocação, a nomeação e o período trabalhado. 3.12.7-B. O candidato que requerer a isenção da taxa por
estar cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea, deverá enviar por meio do
endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico, os seguintes documentos:
1) original ou cópia legível autenticada da declaração que compõe o Anexo III, com assinatura
devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou, gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível
autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), caso o número desse não conste no
documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada de seu documento de identidade oficial; 4)
original ou cópia legível autenticada de declaração expedida pela Instituição, pública ou privada, que
mantem o banco de dados dos doadores de medula óssea, constando o nome do candidato(a). 3.12.7-C. O
candidato que requerer a isenção da taxa por estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), deverá enviar por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload
por meio de link específico, os seguintes documentos: 1) original ou cópia legível autenticada da
declaração que compõe o Anexo III, com assinatura devidamente reconhecida em Cartório de Notas ou,
gratuitamente, na SEDESTMIDH; 2) cópia legível autenticada do cartão de seu CPF (Cadastro de Pessoa
Física), caso o número desse não conste no documento de identidade oficial; 3) cópia legível autenticada
de seu documento de identidade oficial; 4)original ou cópia legível autenticada da documentação com a
indicação do número do NIS do candidato e do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver,
buscando comprovar que, atualmente, está inscrito no CadÚnico.
1.1.7. No item 3, subitem 3.12.9, onde se lê: O candidato que não enviar a documentação comprobatória
na forma estabelecida nos subitens 3.12.6, 13.12.7. e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido; leia-se: O
candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 3.12.6,
13.12.7., 13.12.7-A, 13.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, terá o seu pedido indeferido.
1.1.8. No item 3, subitem 3.12.10, onde se lê: Após o envio dos documentos indicados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE, todos os originais ou cópias autenticadas dos
documentos indicados nos subitens citados deverão ser entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou
via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN,
Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente,
no período de 7 de dezembro a 12 de dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção.
Caso a entrega seja presencial, essa deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas),
ininterruptamente, exceto domingos e feriados; leia-se: Após o envio dos documentos indicados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8, por meio da página eletrônica do IBRAE,
todos os originais ou cópias autenticadas dos documentos indicados nos subitens citados deverão ser
entregues, pessoalmente, por meio de terceiros, ou via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento (AR), na sede do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício
Brasília, Brasília/DF, CEP n. 70830-401, impreterivelmente, no período de 7 de dezembro a 12 de
dezembro de 2018, sob pena de indeferimento do pedido de isenção. Caso a entrega seja presencial, essa
deverá ocorrer no horário das 10 (dez) horas às 17h (dezessete horas), ininterruptamente, exceto domingos
e feriados.
1.1.9. No item 3, subitem 3.12.11, onde se lê: Os documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6,
3.12.7 e 3.12.8. deste edital terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidos,
tampouco será fornecida cópia desta documentação; leia-se: Os documentos comprobatórios citados nos
subitens 3.12.6, 3.12.7, 3.12.7-A, 3.12.7-B, 3.12.7-C e 3.12.8. deste edital terão validade somente para este
concurso público e não serão devolvidos, tampouco será fornecida cópia desta documentação.
1.1.10. No item 3, subitem 3.12.13, onde se lê: O IBRAE poderá consultar os órgãos responsáveis pela
emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.13.6 e 3.13.7 deste edital, a fim de
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato; leia-se: O IBRAE poderá consultar os
órgãos responsáveis pela emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 3.12.6, 3.12.7,
3.12.7-A, 3.12.7-B e 3.12.7-C deste edital, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.
1.1.11. No item 3, subitem 3.13.1, onde se lê: O candidato que necessitar de atendimento especial,
incluindo a amamentação, concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das
letras do caderno de prova, deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais
necessários e ainda enviar, por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link
específico, o seguinte documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em
cartório, emitido nos últimos três meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado,
relatório ou laudo médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do
médico, bem como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser
considerado inválido e nulo; leia-se: O candidato que necessitar de atendimento especial, incluindo a
amamentação, concessão de tempo adicional para a realização da prova e a ampliação das letras do
caderno de prova, deverá indicar no formulário eletrônico de inscrição os recursos especiais necessários e
ainda enviar, por meio do endereço eletrônico www.ibrae.com.br, via upload por meio de link específico,
o seguinte documento: atestado, relatório ou laudo médico original, ou a cópia autenticada em cartório,
emitido nos últimos doze meses, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Nesse atestado,
relatório ou laudo médico deverão constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do
médico, bem como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado ou laudo médico ser
considerado inválido e nulo.
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1.1.12. No item 10, subitem 10.8, onde se lê: Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 10.6 e 10.7 deste Edital, serão convocados, para realizar a avaliação psicológica, os candidatos aprovados até a
posição-limite correspondente ao dobro da soma do número de vagas do cargo e das vagas do cadastro de reserva de cada especialidade, correspondente à equação 2x(VG + CR), em que VG refere-se às vagas do
cargo e CR às vagas do cadastro de reserva, respeitados os empates na posição-limite e a reserva de vagas dos candidatos com deficiência;

. CARGO: Especialista em
Assistência Social

Vagas para Ampla
Concorrência

Vagas reservadas para candidatos
com deficiência

To t a l Cadastro de Reserva

. Especialidades Vagas para Ampla
Concorrência

Vagas reservadas para candidatos
com deficiência

To t a l

. Nutrição 4x2=6 1x2=2 10 20x2=40 5x2=10 50

Leia-se: Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 10.6 e 10.7 deste Edital, serão convocados, para realizar a avaliação psicológica, os candidatos aprovados até a posição-limite correspondente ao dobro
da soma do número de vagas do cargo e das vagas do cadastro de reserva de cada especialidade, correspondente à equação 2x(VG + CR), em que VG refere-se às vagas do cargo e CR às vagas do cadastro de reserva,
respeitados os empates na posição-limite e a reserva de vagas dos candidatos com deficiência.

. CARGO: Especialista em
Assistência Social

Vagas para Ampla
Concorrência

Vagas reservadas para candidatos
com deficiência

To t a l Cadastro de Reserva

. Especialidades Vagas para Ampla
Concorrência

Vagas reservadas para candidatos
com deficiência

To t a l

. Nutrição 4x2=8 1x2=2 10 20x2=40 5x2=10 50

*Não há vaga destinada aos candidatos com deficiência, uma vez que o número total de vagas é inferior
a 5.
1.1.13. No item 15, subitem 15.1, fica inserido o subitem 15.1-A, com a seguinte redação: 15.1-A. O
candidato poderá autenticar toda a documentação exigida neste Edital, bem como reconhecer a sua
assinatura, no protocolo da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, localizado no seguinte endereço: SEPN Quadra
515, Bloco A - Ed. Banco do Brasil, 2º andar - Asa Norte - Brasília - DF, nos horários de 8h às 12h e das
14h às 18h.
1.1.14. No item 15, subitem 15.3, fica inserido o subitem 15.3-A, com a seguinte redação: 15.3-A. Todos
os prazos previstos neste Edital terão início com a divulgação dos atos, editais e comunicados referentes
ao concurso público, no endereço eletrônico www.ibrae.com.br, ou com a publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal, devendo ser considerada aquela que ocorrer primeiro. Os prazos serão contados excluindo
o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
1.1.15. No Anexo I, item 1, subitem 1.5, onde se lê: DIREITO ADMINISTRATIVO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL: 6. Lei Complementar nº 840/2011 e respectivas atualizações; leia-se: DIREITO
ADMINISTRATIVO E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 6. Lei Complementar nº 840/2011 e respectivas
atualizações: Títulos I e II.
1.1.16. No Anexo III - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DE TAXA DA
INSCRIÇÃO,
onde se lê:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
______________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal.

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas

Leia-se:
À Comissão de Concurso do IBRAE,
Eu,
______________________________________________________________________________________,
Portador(a) do CFP nº_____________________ e da Carteira de Identidade
nº________________________, expedida pelo(a) ______, nascido(a) em ____/____/_______, filho de
(nome da mãe) __________________________________________ e (nome do pai)
_______________________________________, dirijo-me à ilustre presença dos integrantes dessa
Comissão de Concursos para requerer a isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social
da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. O meu pedido tem amparo na seguinte
legislação, devidamente citada no Edital Normativo do concurso referido:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição na condição de doador
de sangue a instituição pública por, no mínimo, 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições.
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - O candidato requer a isenção da taxa na condição de beneficiário de
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito
Federal.

CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS

EDITAL PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL - TITULARES
E SUPLENTES - PARA COMPOR O CONSELHO DISTRITAL

DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
O CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CDPDDH,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.175, de 29 de julho de 1996, alterada pela Lei nº
3.797, de 06 de fevereiro de 2006, e a Resolução nº 04, de 19 de dezembro de 2006, TORNA
PÚBLICO o Edital para eleição de Conselheiros(as) representantes da Sociedade Civil - titulares e
suplentes - para compor o CDPDDH.
Art. 1º Prorroga-se o prazo para admissão dos pedidos de registro de candidatura apresentados no
edital publicado no DODF nº 217 de 14 de novembro de 2018, para até às 18h00 do dia 10 de
dezembro de 2018, observado o horário oficial de Brasília, na sala da Secretaria-Executiva do
CDPDDH, localizada no 8º andar do Anexo do Palácio do Buriti (nº 801), por meio do preenchimento
de formulário específico e apresentação dos documentos correlatos que poderão ser acessado por meio
do link: http://www.sedest.df.gov.br/vi-conferencia-distrital-dos-direitos-humanos/.
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

MICHEL PLATINI
Presidente do Conselho

( ) Lei Distrital nº 5.818/2017 - O candidato requer a isenção da taxa em razão de ter sido convocado e
nomeado pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal para prestar serviço no período eleitoral visando à
preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais.
( ) Lei Distrital nº 5968/2017 - O candidato requer a isenção da taxa por estar cadastrado no banco de
dados como possível doador de medula óssea. Nesse caso, a isenção será de 50% (cinquenta) por cento do
valor da taxa de inscrição.
( ) Decreto 6.135/2007 - O candidato requer a isenção da taxa de inscrição por estar regularmente inscrito
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Caso o pedido de isenção que tenha por base o cadastro no CadÚnico ou no Programa Social de
Complementação ou Suplementação de Renda instituído pelo Distrito Federal, o candidato deverá inserir
os seguintes dados nesta declaração:
Número do NIS do candidato: ________________________________
Número do NIS do Responsável pela Unidade Familiar (RF), se houver:
______________________________

(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 20___.
____________________________________________________

Nome do candidato(a)
Assinatura do candidato(a) com firma Reconhecida em Cartório de Notas ou na SEDESTMIDH

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Normativo referido no subitem 1.1. deste Edital.

ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS
Processo: 070-002487/2011 - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO ao Contrato de Concessão de Uso
Oneroso de Imóvel Rural. Nº 000173/2013-DIRUR. Publicado no DODF nº 150 de 23/07/2013 p. 32.
CONTRATANTES: Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI, por delegação da Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP como CONCEDENTE e RENATO FRANCISCO TRIACCA,
CPF 126.630.699-49 como CONCESSIONÁRIO. OBJETO: Adequar o Contrato de Uso Oneroso de
Imóvel Rural à Lei nº 5.803 de 11 de janeiro de 2017. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 05/12/2018. P/CONCEDENTE: Argileu Martins da Silva.
P/CONCESSIONÁRIA: RENATO FRANCISCO TRIACCA.


