
35.084.241/0001-40, representada pelo Sr. MARCO SOARES DA SILVA, CPF nº 032....-
12, no grupo 1, Itens 02 à 06 - valor total: R$ 461.560,00 (quatrocentos e sessenta e um
mil quinhentos e sessenta reais).

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE SUSPENSÃO
O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022- UASG 926210, processo 04012-00000112/2022-
79, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de logística de transporte e distribuição de gêneros alimentícios em
domicilio em todo território do Distrito Federal, com utilização de motorista e ajudante
para atendimento ao Programa Cesta do Trabalhador executado pela Secretaria de Estado
do Trabalho Distrito Federal - SETRAB, encontra-se suspenso administrativamente.
Demais informações por meio do e-mail: dilic@setrab.df.gov.br.

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA
Diretora de Licitação

DEFENSORIA PÚBLICA

EDITAL Nº 08 - ANALISTA, DE 11 DE ABRIL DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE

CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE ANALISTA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA DA CARREIRA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO

DISTRITO FEDERAL
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, em razão da alteração
da Lei Distrital nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, promovida pela Lei Distrital nº 7.085,
de 30 de março de 2022, torna público o novo cronograma das atividades referentes ao
concurso público para o provimento de vagas no cargo de Analista de Apoio à Assistência
Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, regido pelo
Edital nº 1 – DPDF – Analista, de 20 de julho de 2020, e suas alterações, conforme a
seguir especificado.
1 DO NOVO CRONOGRAMA

Atividade Datas/períodos

[…] […]

Período para a interposição de recurso contra o resultado

provisório na prova discursiva

27/4/2022 a 3/5/2022

Das 10 horas do primeiro dia às 18

horas do último dia (horário oficial

de Brasília/DF)

Edital de resultado final na prova discursiva, de convocação

para a avaliação de títulos e de convocação para a avaliação

biopsicossocial

20/5/2022

Período para upload dos documentos da avaliação de títulos

23 e 24/5/2022

Das 10 horas do primeiro dia às 18

horas do último dia (horário oficial

de Brasília/DF)

Avaliação biopsicossocial 29/5/2022

Edital de resultado provisório na avaliação de títulos e na

avaliação biopsicossocial
7/6/2022

Período para a interposição de recurso contra o resultado

provisório na avaliação de títulos e contra o resultado

provisório na avaliação biopsicossocial

8 a 14/6/2022

Das 10 horas do primeiro dia às 18

horas do último dia (horário oficial

de Brasília/DF)

Edital de resultado final na avaliação de títulos, na avaliação

biopsicossocial e de convocação para o procedimento de

verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos

negros

24/6/2022

Procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração

dos candidatos negros
3/7/2022

Edital de resultado provisório no procedimento de verificação 13/7/2022

Período para a interposição de recurso contra o resultado

provisório no procedimento de verificação

14 a 20/7/2022

Das 10 horas do primeiro dia às 18

horas do último dia (horário oficial

de Brasília/DF)

Edital de resultado final no procedimento de verificação e de

convocação para o desempate de notas (se houver empates)
29/7/2022

Período para upload da documentação referente ao

desempate de notas (se houver empates)

1º e 2/8/2022

Das 10 horas do primeiro dia às 18

horas do último dia (horário oficial

de Brasília/DF)

Edital de resultado provisório no desempate de notas (se

houver empates)
8/8/2022

Período para a interposição de recurso do

desempate de notas

9 e 10/8/2022

Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do

último dia (horário oficial de Brasília/DF)

Edital de resultado final no desempate de notas (se

houver empates) e de resultado final no concurso
15/8/2022

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração,
conforme necessidade e conveniência da DPDF e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta
será previamente comunicada por meio de edital.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS

PROCURADORIA-GERAL

EDITAL Nº 16 – PGDF, DE 11 DE ABRIL DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E PARA A

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA
JURÍDICO E DE TÉCNICO JURÍDICO DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES

JURÍDICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, em razão de erro material e em
observância ao disposto no subitem 6.11 do Edital nº 01 – PGDF, de 19 de dezembro de
2019, torna pública a convocação complementar de candidatos negros para o
procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, somente para os
cargos 1, 7, 10, 12 e 14, referente ao concurso público para o provimento de vagas e para a
formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da
Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal
(PGDF).
1 DA CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS
1.1 Convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à
autodeclaração dos candidatos negros, na seguinte ordem: cargo/especialidade, número de
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 CARGO 1: ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO
10032657, Antonio Wilson Goncalves de Brito.
1.1.2 CARGO 7: ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE: DIREITO E
LEGISLAÇÃO
10032088, Matheus Lopes Rezende.
1.1.3 CARGO 10: ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE: JORNALISMO
10062932, Ana Carolina Freitas de Oliveira Moraes.
1.1.4 CARGO 12: TÉCNICO JURÍDICO – ESPECIALIDADE: APOIO
ADMINISTRATIVO
10009863, Alan Jorge Pinheiro Sales / 10019526, Larissa Rocha Menezes da Silveira /
10043664, Larissa Sampaio Souza / 10058223, Lidia Mayra Rodrigues Silva / 10000401,
Stephane Angela Miranda da Silva.
1.1.5 CARGO 14: TÉCNICO JURÍDICO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO
10080336, Davi Martins Vieira.
2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À
AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS
2.1 O candidato convocado por meio do item 1 deste edital será submetido, no dia 24 de
abril de 2022, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos
candidatos negros para concorrer às vagas reservadas a que se refere o item 6 do Edital nº
1 – PGDF, de 19 de novembro de 2019, e suas alterações, e neste edital.
2.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a partir do dia 18 de abril de 2022, para
verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação,
por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O
candidato somente poderá realizar o procedimento no local e no horário designados na
consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
2.1.1.1 Os candidatos convocados para o procedimento de heteroidentificação deverão
comparecer, munidos de documento de identidade original, conforme especificado na
alínea “d” do subitem 3.1 deste edital, na data, no local e no horário divulgados no
subitem 2.1.1 deste edital.
2.1.1.2 Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original não
poderão realizar o procedimento de heteroidentificação e perderão o direito às vagas
reservadas aos candidatos negros ou serão eliminados do concurso.
2.2 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro
deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação.
2.3 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de
registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação.
2.3.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de
heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação
suplementar de candidatos não habilitados.
2.4 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para
aferição da condição declarada pelo candidato.
2.4.1 Serão consideradas as características fenotípicas dos candidatos ao tempo de
realização do procedimento de heteroidentificação.
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