
controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial, sendo de exclusiva 
responsabilidade dos licitantes efetuar o recolhimento do preço ajustado, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados após a publicação deste, conforme descrito no tópico 76.1 do 
Edital. Esclarece-se, na ocasião, que os licitantes vencedores supracitados deverão, no 
prazo devido, após sua convocação pelo Cartório indicado, proceder à lavratura da 
Escritura Pública de Compra e Venda, correndo todas as despesas por conta dos licitantes 
vencedores, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de 
conformidade com o contido no tópico 76.2 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 79.6 do Edital. Esclarece-se 
ainda, aos interessados, que, de acordo com o contido no tópico 65 do Edital, não caberá 
recurso quanto à presente homologação.

Brasília/DF, 08 de maio de 2020.
BRUNO CESAR SANTANA DE MENESES

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDITAL Nº 20, DE 07 DE MAIO DE 2020

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

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA – RETIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e 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, entre outras normas aplicáveis ao certame, torna público o 
resultado preliminar da prova discursiva dos candidatos do concurso público para provimento de 
vagas e formação do cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social da 
carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Administração e 
Comunicação Social, nos termos do Edital nº 1 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 
(Edital Normativo) e suas retificações, conforme segue:

1. DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO

1.1. Nos termos do subitem 6.6.9 do Edital nº 1 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 
(Edital Normativo), a correção da prova discursiva considerou os seguintes quesitos: a) 
Adequação ao Tema (AT), pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. Foram verificadas a 
organização/estrutura textual e a pertinência ao gênero e ao tema proposto; b) Argumentação 
(AR), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Foi verificado o desenvolvimento do tema 
proposto, por meio da seleção lógica de argumentos, informações, fatos e opiniões pertinentes ao 
tema, com articulação e concatenação; c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima 
igual a 30,00 (trinta) pontos. Foram verificadas a ordenação e a sequencialização de argumentos; 
d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Foram verificadas a 
elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos 
argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações 
lógicas, que visem propor valores e conceitos.

1.2. Enquanto o cumprimento integral dos quesitos descritos no item anterior justificou a nota 
máxima, o seu descumprimento motivou a redução proporcional da nota até a pontuação mínima.

1.3. O domínio de conteúdo (DC) = (AT + AR + CA + EC).

1.4 A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizou o número de 
erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação/grafia, pontuação, 
morfossintaxe e propriedade vocabular.

1.5. Foi computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.

1.6. Foi desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito fora do local 
apropriado ou que tenha ultrapassado a extensão máxima de 30 (trinta) linhas.

1.7. A nota preliminar da prova discursiva (NPD) foi calculada da seguinte forma: NPD = DC - 
(NE÷TL x 15).

1.8. Com a nota preliminar da prova discursiva (NPD) e a respectiva classificação do candidato 
nessa fase, são publicados os dados do espelho de correção consistentes nas notas atribuídas ao 
candidato nos quesitos avaliados (AT, AR, CA e EC), o número de erros identificados e o número 
de linhas escritas pelo candidato.

2. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA

2.1. Segue o resultado preliminar da prova discursiva dos candidatos aprovados que concorrem às 
vagas da ampla concorrência das especialidades ADMINISTRAÇÃO e COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, que foram reincluídos no certame em razão da Decisão nº 4145/2019, de 26 de 
novembro de 2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), na seguinte ordem: 
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota da adequação ao tema (AT), 
nota da argumentação (AR), nota da coerência argumentativa (CA), nota da elaboração crítica 
(EC), número de erros de português (NE), número total de linhas escritas (TL), nota preliminar na 
prova discursiva (NPD) e classificação preliminar na prova discursiva.

2.1.1. ADMINISTRAÇÃO – CÓDIGO 201.1

7000045148, BEATRIZ PERPÉTUO DE OLIVEIRA, 8.50, 26.00, 21.00, 25.00, 7.00, 27.00, 
76.61, 10; 7000131067, CARLA CUNHA MELO, 8.00, 21.50, 22.50, 17.50, 9.00, 24.00, 63.88, 
49; 7000055684, SAMUEL MACIEL MARQUES, 9.00, 23.50, 26.00, 15.00, 20.50,

26.00, 61.67, 58; 7000027065, YASMIN DE SOUZA ODAGUIRI ENES, 9.00, 25.00, 
22.50, 26.00, 5.00, 27.00, 79.72, 6.

2.1.2. COMUNICAÇÃO SOCIAL – CÓDIGO 201.3

7000100730, ALLAN BARBOSA DE SOUZA, 10.00, 25.00, 24.00, 21.00, 8.00, 30, 76.00, 
35; 7000137261, DANIELA ALVINO ROCHA SARDENBERG, 9.00, 20.00, 25.00, 20.00, 
7.50, 29, 70.12, 48; 7000089613, DAYENNE DE SOUSA DE QUEIROZ MARQUES, 
10.00, 19.00, 18.50, 18.50, 8.50, 25, 60.90, 56; 7000054810, ÉRICA FRANÇA QUEIROZ, 
10.00, 24.50, 24.00, 23.50, 9.50, 28, 76.91, 29; 7000047589, LILIANE RODRIGUES 
BORBA DA SILVA, 10.00, 25.00, 24.50, 19.50, 4.50, 24, 76.19, 34; 7000109016, MAISA 
APARECIDA SILVA ALVARES CARDOSO, 10.00, 26.50, 25.50, 23.50, 4.00, 29, 83.43, 
20; 7000016185, RICARDO GONÇALVES REZENDE ROCHA, 10.00, 25.00, 22.50, 
25.50, 10.00, 27, 77.44, 28; 7000072588, RODNEY CALAZANS, 10.00, 22.50, 26.50, 
20.00, 4.50, 27, 76.50, 31; 7000093192, SÔNIA CORRÊA COTRIM, 10.00, 27.50, 26.00, 
17.50, 6.50, 28, 77.52, 27; 7000001606, VITOR DE MORAES NASCIMENTO LEITE, 
10.00, 25.00, 23.00, 22.50, 4.00, 29, 78.43, 25.
2.2. De acordo com o subitem 6.6.16 do Edital Normativo, foi reprovado e, por conseguinte, 
eliminado do concurso, o candidato que não obteve 60% (sessenta por cento) do total da 
prova discursiva, isto é, 60 (sessenta) pontos.
2.3. Segue o resultado preliminar da prova discursiva dos candidatos reprovados que 
concorrem às vagas da ampla concorrência das especialidades ADMINISTRAÇÃO e 
COMUNICAÇÃO SOCIAL, que foram reincluídos no certame em razão da Decisão nº 
4145/2019, de 26 de novembro de 2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), 
na seguinte ordem: número de inscrição, nota da adequação ao tema (AT), nota da 
argumentação (AR), nota da coerência argumentativa (CA), nota da elaboração crítica (EC), 
número de erros de português (NE), número total de linhas escritas (TL), nota preliminar na 
prova discursiva (NPD).
2.3.1. ADMINISTRAÇÃO – CÓDIGO 201.1
7000100175, 8.50, 20.00, 17.50, 14.00, 18.00, 20.00, 46.50; 7000000977, 6.00, 15.00, 17.50, 
10.00, 8.50, 30.00, 44.25.
2.3.2. COMUNICAÇÃO SOCIAL – CÓDIGO 201.3
7000000707, 8.50, 20.00, 22.50, 12.50, 6.00, 23, 59.59.
2.4. Os candidatos que, na forma do Edital Nº 10, de 22 de julho de 2019, publicado no 
DODF Nº 138, quarta-feira, 24 de julho de 2019, encontravam-se em classificação igual ou 
superior aos candidatos relacionados no referido edital, ficam todos reposicionados em uma 
colocação posterior.
3. DO RECURSO ADMINISTRATIVO
3.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 
poderá interpor seu recurso no Portal do Candidato existente na página eletrônica do IBRAE 
(www.ibrae.com.br), no período da 0h (zero hora) do dia 8 de maio de 2020 às 23h59 (vinte 
e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 22 de maio de 2020, observado o horário 
oficial de Brasília/DF. Para protocolizar o recurso, o candidato deverá clicar na opção 
“ACESSAR PORTAL DO CANDIDATO”, inserir seu e-mail e senha e marcar a opção 
“Meus Concursos Escolhidos”.
3.2. Não será aceito recurso via postal, e-mail, correio eletrônico ou por qualquer outro meio 
que não o indicado no item anterior, nem recursos fora do prazo.
3.3. O recurso administrativo deverá cingir-se ao resultado preliminar da prova discursiva e 
aos candidatos mencionados neste Edital.
3.4. Nas razões recursais, o candidato deverá ser objetivo, claro e consistente em seu pleito e 
seus argumentos. Recursos inconsistentes e fora das especificações estabelecidas no presente 
edital serão indeferidos.
3.5. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de 
recurso.
3.6. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
3.7. A banca examinadora constitui a última instância administrativa para a interposição de 
recurso, razão pela qual não caberá recurso adicional.
4. DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DA PROVA DISCURSIVA
4.1. Durante o prazo do recurso administrativo, as Folhas de Respostas da prova discursiva 
de todos os candidatos indicados neste Edital, aprovados e reprovados, estarão disponíveis 
no Portal do Candidato existente na página eletrônica do IBRAE (www.ibrae.com.br). Para 
visualiza-la, o(a) candidato(a) deverá clicar na opção “ACESSAR PORTAL DO 
CANDIDATO”, inserir o seu e-mail e senha, e, em seguida, marcar a opção “Meus 
Concursos Escolhidos” e ter acesso à respectiva Folha de Resposta para visualização ou 
impressão.
4.2. Após o término do prazo de interposição dos recursos administrativos não serão aceitos, 
em nenhuma hipótese, pedidos de disponibilização da Folha de Resposta.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito 
Federal e na página eletrônico do IBRAE: http://www.ibrae.com.br. Os candidatos poderão 
baixar o aplicativo existente na página eletrônica referida e, com isso, receber as informações.
3.2. O resultado preliminar da prova discursiva do concurso público para provimento de 
vagas e formação do cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social da 
carreira pública da Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Administração e 
Comunicação Social, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e na página 
eletrônica do IBRAE (http://www.ibrae.com.br), oportunamente.
3.3. O resultado preliminar da prova discursiva do concurso público para provimento de 
vagas e formação do cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social da 
carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Administração e 
Comunicação Social, fica devidamente homologado nesta data.

MAYARA NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA
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EDITAL Nº 28, DE 07 DE MAIO DE 2020
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
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA – RETIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO 
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e 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, entre outras normas aplicáveis ao certame, 
torna público a retificação do resultado preliminar da prova discursiva dos candidatos do 
concurso público para provimento de vagas e formação do cadastro de reserva para o 
cargo de Especialista em Assistência Social da carreira pública de Assistência Social do 
Distrito Federal, na especialidade Pedagogia, nos termos do Edital nº 1 – SEDESTMIDH, 
de 27 de novembro de 2018 (Edital Normativo), e suas retificações, conforme segue:
1. DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO
1.1. Nos termos do subitem 6.7.9 do Edital nº 1 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 
2018 (Edital Normativo), a correção da prova discursiva considerou os seguintes 
quesitos: a) Adequação ao Tema (AT), pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. 
Foram verificadas a organização/estrutura textual e a pertinência ao gênero e ao tema 
proposto; b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Foi 
verificado o desenvolvimento do tema proposto, por meio da seleção lógica de 
argumentos, informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e 
concatenação; c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 30,00 
(trinta) pontos. Foram verificadas a ordenação e a sequencialização de argumentos; d) 
Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Foram 
verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a 
pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, 
estabelecendo relações lógicas, que visem propor valores e conceitos.
1.2. Enquanto o cumprimento integral dos quesitos descritos no item anterior justificou a 
nota máxima, o seu descumprimento motivou a redução proporcional da nota até a 
pontuação mínima.
1.3. O domínio de conteúdo (DC) = (AT + AR + CA + EC).
1.4 A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizou o 
número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação/grafia, 
pontuação, morfossintaxe e propriedade vocabular.
1.5. Foi computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.
1.6. Foi desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito 
fora do local apropriado ou que tenha ultrapassado a extensão máxima de 30 (trinta) 
linhas.
1.7. A nota preliminar da prova discursiva (NPD) foi calculada da seguinte forma: NPD = 
DC - (NE÷TL x 15).
1.8. Com a nota preliminar da prova discursiva (NPD) e a respectiva classificação do 
candidato nessa fase, são publicados os dados do espelho de correção consistentes nas 
notas atribuídas ao candidato nos quesitos avaliados (AT, AR, CA e EC), o número de 
erros identificados e o número de linhas escritas pelo candidato.
2. RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DISCURSIVA
2.1. Segue o resultado preliminar da prova discursiva dos candidatos aprovados que 
concorrem às vagas da ampla concorrência da especialidade PEDAGOGIA – CÓDIGO 
101, que foram reincluídos no certame em razão da Decisão nº 4145/2019, de 26 de 
novembro de 2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota da adequação 
ao tema (AT), nota da argumentação (AR), nota da coerência argumentativa (CA), nota 
da elaboração crítica (EC), número de erros (NE), número total de linhas escritas (TL), 
nota preliminar na prova discursiva (NPD) e classificação preliminar na prova discursiva.
2.1.1. PEDAGOGIA – CÓDIGO 101.3
7000112947, ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 10.00, 25.50, 28.00, 25.00, 17.00, 
29.00, 79.71, 10; 7000134332, CLEIDSON CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, 10.00, 
23.50, 20.00, 20.00, 20.00, 30.00, 63.50, 82; 7000095219, GABRIELLA VENÂNCIO 
PENA, 10.00, 20.00, 22.50, 24.00, 6.50, 29.00, 73.14, 28; 7000072143, HELEN 
CRISTHINE SILVA E SOUZA OLIVEIRA, 10.00, 29.50, 25.50, 17.50, 7.50, 29.00, 
78.62, 14; 7000119759, RUBEANNY BUENO DE SOUSA, 10.00, 21.50, 21.00, 15.50, 
5.50, 20.00, 63.88, 81; 7000086084, SINTIA CORREIA DA SILVA, 10.00, 29.00, 
22.50, 15.00, 13.50, 30.00, 69.75, 38.
2.2. De acordo com o subitem 6.7.16 do Edital Normativo, foi reprovado e, por 
conseguinte, eliminado do concurso, o candidato que não obteve 60% (sessenta por 
cento) do total da prova discursiva, isto é, 60 (sessenta) pontos.
2.3. Segue o resultado preliminar da prova discursiva dos candidatos reprovados que 
concorrem às vagas da ampla concorrência da especialidade PEDAGOGIA – CÓDIGO 
101, que foram reincluídos no certame em razão da Decisão nº 4145/2019, de 26 de 
novembro de 2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), na seguinte 
ordem: número de inscrição, nota da adequação ao tema (AT), nota da argumentação 
(AR), nota da coerência argumentativa (CA), nota da elaboração crítica (EC), número de 
erros (NE), número total de linhas escritas (TL), nota preliminar na prova discursiva 
(NPD).
2.3.1 PEDAGOGIA – CÓDIGO 101.3
7000171807, 10.00, 20.00, 18.50, 20.00, 21.50, 27.00, 56.56; 7000172161, 10.00, 19.00, 
15.50, 19.00, 19.50, 28.00, 53.05; 7000086312, 10.00, 19.00, 13.50, 10.00, 12.50, 20.00,

43.13; 7000089612, 10.00, 20.00, 17.50, 20.00, 22.00, 24.00, 53.75; 7000050272, 7.00, 
14.50, 23.50, 15.00, 16.50, 28.00, 51.16; 7000090077, 8.00, 19.50, 17.50, 11.50, 11.00, 
27.00, 50.39.

2.4. Os candidatos que, na forma do Edital Nº 14, de 22 de julho de 2019, publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal nº 138, quarta-feira, 24 de julho de 2019, encontravam-
se em classificação igual ou superior aos candidatos relacionados no referido edital, ficam 
todos reposicionados em uma colocação posterior.

3. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

3.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova 
objetiva poderá interpor seu recurso no Portal do Candidato existente na página eletrônica 
do IBRAE (www.ibrae.com.br), no período da 0h (zero hora) do dia 8 de maio de 2020 às 
23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 22 de maio de 2020, 
observado o horário oficial de Brasília/DF. Para protocolizar o recurso, o candidato deverá 
clicar na opção “ACESSAR PORTAL DO CANDIDATO”, inserir seu e-mail e senha e 
marcar a opção “Meus Concursos Escolhidos”.

3.2. Não será aceito recurso via postal, e-mail, correio eletrônico ou por qualquer outro 
meio que não o indicado no item anterior, nem recursos fora do prazo.

3.3. O recurso administrativo deverá cingir-se ao resultado preliminar da prova discursiva 
e aos candidatos mencionados neste Edital.

3.4. Nas razões recursais, o candidato deverá ser objetivo, claro e consistente em seu 
pleito e seus argumentos. Recursos inconsistentes e fora das especificações estabelecidas 
no presente edital serão indeferidos.

3.5. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de 
recurso.

3.6. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.

3.7. A banca examinadora constitui a última instância administrativa para a interposição 
de recurso, razão pela qual não caberá recurso adicional.

4. DAS FOLHAS DE RESPOSTAS DA PROVA DISCURSIVA

4.1. Durante o prazo do recurso administrativo, as Folhas de Respostas da prova 
discursiva de todos os candidatos indicados neste Edital, aprovados e reprovados, estarão 
disponíveis no Portal do Candidato existente na página eletrônica do IBRAE 
(www.ibrae.com.br). Para visualiza-la, o(a) candidato(a) deverá clicar na opção 
“ACESSAR PORTAL DO CANDIDATO”, inserir o seu e-mail e senha, e, em seguida, 
marcar a opção “Meus Concursos Escolhidos” e ter acesso à respectiva Folha de Resposta 
para visualização ou impressão.

4.2. Após o término do prazo de interposição dos recursos administrativos não serão 
aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de disponibilização da Folha de Resposta.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do 
Distrito Federal e na página eletrônico do IBRAE: http://www.ibrae.com.br. Os 
candidatos poderão baixar o aplicativo existente na página eletrônica referida e, com isso, 
receber as informações.

3.2. O resultado preliminar da prova discursiva do concurso público para provimento de 
vagas e formação do cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social da 
carreira pública da Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Pedagogia, 
será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e na página eletrônica do IBRAE 
(http://www.ibrae.com.br), oportunamente.

3.3. O resultado preliminar da prova discursiva do concurso público para provimento de 
vagas e formação do cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social da 
carreira pública da Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Pedagogia, fica 
devidamente homologado nesta data.

MAYARA NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de 
março de 2013, do art. 28, da Lei Distrital nº 5.022, de 4 de fevereiro de 2013, do Decreto 
nº 39.865, de 31 de maio de 2019, e em cumprimento ao Decreto nº 40.645, de 20 de 
março de 2020, de acordo com o Plano de Contingência Distrital, que determinou a 
suspensão de todos os eventos no Distrito Federal como forma de prevenção e combate à 
pandemia do Covid-19, CONVOCA a população para a Audiência Pública, com vistas à 
apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao 
empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras (RA XX), DF, de 
interesse da empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 10.735.073/0001-
85. A Audiência Pública será realizada no dia 09 de junho (terça-feira) de 2020, com 
início às 19h e término às 21h, de forma online, com transmissão ao vivo, por meio do 
canal do YouTube, com acesso ao link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hJXbkB4EA8A. As informações prévias, necessárias 
para subsidiar o debate, podem ser acessadas por meio do link 
http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas/, e também, via Processo SEI-GDF 
00390-00006917/2017-18.
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