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PÁGINA 62

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 038.167/2018 (*)
PROCESSO SEI Nº 00431-00017562/2018-12. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDESTMIDH/DF, e a empresa TRIUNFO
REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. DO OBJETO: Contratação Emergencial, por meio de dispensa de
licitação, de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e nutrição para gestão do
RESTAURANTE COMUNITÁRIO DO ITAPOÃ, Lote 05, a partir do preparo, fornecimento e
distribuição de refeições, adequadas e saudáveis, nos horários, valores, condições, especificações e
quantidades constantes do Termo de Contrato, consoante especifica o Edital de Dispensa de Licitação nº
02/2018 - SUAG/SEDESTMIDH (15423475), Ratificação da Dispensa de Licitação nº 02/2018
(15684204) e a Proposta (15665899). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária:
25.101 - SEDESTMIDH; II - Esfera: 2 - Seguridade Social; III - Programa de Trabalho:
08.306.6228.4175.0003 - Fornecimento de Refeições nos Restaurantes Comunitários SEDESTMIDH/DF; IV - Natureza da Despesa: 33.90.39 - Serviços de terceiros, Pessoa Jurídica; V Subitem da despesa: 41 - Fornecimento de alimentação; VI - Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não
vinculado. O empenho inicial é de R$ 162.450,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta
reais), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00630, emitida em 03/12/2018, sob o evento nº 400091 na modalidade estimativo. DO VALOR: O valor estimado total do Contrato é de R$ 1.333.800,00 (um
milhão, trezentos e trinta e três mil, e oitocentos reais), devendo essa importância ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - de acordo com as Normas de Execução
Orçamentaria e Financeira do DF. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias não
prorrogáveis, a contar da data de sua assinatura ou, ainda, poderá ser rescindido antes de completar o
prazo anteriormente descrito, quando da conclusão do processo licitatório SEI/GDF nº 0041000012776/2018-97, com eficácia condicionada à publicação do seu extrato no DODF, a expensas do
Contratante. ASSINATURA: 04/12/2018. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, ILDA RIBEIRO PELIZ
- Secretária de Estado, e pela contratada, ZÉLIA DE FÁTIMA BARBOSA RIBEIRO - Representante
legal.
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 233, de
10/12/2018.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 035/2014.
PROCESSO Nº: 00431-00006378/2018-39. 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 INOVAR
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. OBJETO: a) prorrogar a vigência
do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses, com fulcro no artigo 57, inciso 11 da Lei nº 8.666/93,
bem como nas justificativas constantes nos autos, ou até que seja concluído processo para locação de
imóvel, o que ocorrer primeiro, hipótese em que será prontamente rescindido sem qualquer direito de
indenização à contratada; b) reajustar o valor mensal em 4,04589%, referente ao período de 12/2017 a
11/2018, passando de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para R$ 3.953,74 (três mil, novecentos e
cinquenta e três reais, e setenta e quatro centavos), perfazendo um total anual de R$ 47.444,88 (quarenta
e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, e oitenta e oito centavos), conforme previsto nas
cláusulas contratuais e na legislação vigente. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em
vigência na data de sua assinatura. DA ASSINATURA: 10/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito
Federal, MARTA DE OLIVEIRA SALES - Secretária Adjunta de Desenvolvimento Social, e pela
contratada, GUILHERME HERNE OLIVEIRA TAFFNER - Sócio.
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EDITAL Nº 3, DE 18 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 itens e 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. É excluído o subitem 16.1, tendo em vista que sábado não é considerado dia útil para efeito deste
concurso público, e excluída, pela mesma razão, a palavra "sábado" existente no subitem 1.7.1.
1.1.2. É inserido o subitem 4.15, com a seguinte redação: A nomeação de candidato com deficiência
obedecerá ao estabelecido na Decisão Normativa n.º 01/2018 - TCDF, publicada no DODF de 13.6.2018.
1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas
objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os
candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial
preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo;
leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste
proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do
gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito
oficial definitivo.
1.1.4. No subitem 1.2, número 2, do Anexo I (conteúdo programático), onde se lê: Atualidades e contextos
históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região
Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE; leia-se: A realidade étnica, social, histórica, geográfica,
cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno - RIDE.
1.1.5. A data da prova objetiva é alterada para o dia 24 de março de 2018. As datas existentes do Anexo
II passam a ser as seguintes.
ANEXO II - CRONOGRAMA COM DATAS PROVÁVEIS
.

Especialista em Assistência Social - CARGO 101
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Especialidades: Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.
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ITEMATIVIDADES

DATA

PERÍODO

1
2

Divulgação do Edital Normativo.
Prazo para impugnação do Edital Normativo.

3

Período de análise dos pedidos de impugnação (se houver)

4

Divulgação da retificação após análise dos pedidos de impugnação.
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48
49
50
51

Nº 240, quarta-feira, 19 de dezembro de 2018

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição.

7
a
12/12/2018
Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de 16/12/2018
taxa.
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise 17
e
dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.
18/12/2018
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de in- 21/12/2018
scrição.
Período de inscrição no concurso público
22/12
a
24/01/2019
Período para solicitação de atendimento especial e para concorrer a vagas 22/12
a
para candidatos com deficiência.
24/01/2019
Divulgação do deferimento das solicitações de atendimento especial, in- 29/01/2019
clusive para os candidatos que desejem concorrer às vagas destinadas aos
candidatos com deficiência.
Período para interposição de recurso contra o indeferimento das solicitações 30
e
de atendimento especial e dos candidatos que se declararam candidatos com 31/01/2019
deficiência.
Divulgação do resultado definitivo do pedido atendimento especial
8/02/2019
Divulgação do comprovante constando o local e horários das provas ob- 4/03/2019
jetiva e discursiva
Aplicação da prova objetiva.
24/03/2019
Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva
25/03/2019
Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova 26/03
a
objetiva.
08/04/2019
Prazo para análise dos recursos pela Banca e divulgação do gabarito defini- 15/04/2019
tivo
Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva
6/05/2019
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova 7
a
objetiva
20/05/2019
Prazo para análise dos recursos pela Banca
21
a
27/05/2019
Publicação do resultado definitivo da prova objetiva.
4/06/2019
Resultado preliminar da prova discursiva.
28/06/2019
Prazo do recurso do resultado preliminar da prova discursiva
15/07/2019
Divulgação do resultado definitivo da prova discursiva e convocação para a 29/07/2019
avaliação psicológica.
Aplicação da avaliação psicológica
4/08/2019
Divulgação do Resultado Preliminar da avaliação psicológica.
5/09/2019
Sessão de conhecimento do resultado preliminar (devolutiva) da avaliação 6/09/2019
psicológica
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da avali- 9
a
ação psicológica.
20/09/2019
Divulgação do Resultado Definitivo da avaliação psicológica, convocação 7/10/2019
para avaliação de vida pregressa e investigação social e para a perícia
médica para candidatos com deficiência.
Perícia médica para os candidatos que se inscreveram como deficientes
15
e
16/10/2019
Resultado preliminar da perícia médica
25/10/2019
Recurso contra o resultado preliminar da perícia médica
28
e
29/10/2019
Resultado definitivo da perícia médica
6/11/2019
Entrega da documentação de vida pregressa
14
a
21/11/2019
Divulgação do Resultado Preliminar da avaliação de vida pregressa e in- 6/12/2019
vestigação social.
Sessão de conhecimento (devolutiva) do resultado preliminar da sindicância 7/12/2019
de vida pregressa e investigação social
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da avali- 9
a
ação de vida pregressa e investigação social.
13/12/2019
Divulgação do Resultado Definitivo da avaliação de vida pregressa e in- 24/12/2019
vestigação social e convocação para o curso de formação.
Período de matrícula para o Curso de Formação
26/12
a
2/1/2020
Divulgação das matrículas homologadas no Curso de Formação
4/01/2020
Período de realização do Curso de Formação
13
a
31/01/2020
Aplicação da Prova de Verificação de Aprendizagem do Curso de For- 9/02/2020
mação
Divulgação do gabarito preliminar da Prova de Verificação de Aprendiza- 10/2/2020
gem
Período de interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova de 11/02
a
Verificação de Aprendizagem
24/02/2020
Período de análise dos recursos pela Banca
2/03/2020
Divulgação do gabarito definitivo da Prova de Verificação de Aprendizagem 3/03/2020
e Publicação do resultado preliminar da Prova de Verificação de Aprendizagem
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova de 4
a
Verificação de Aprendizagem
17/03/2020
Período de análise dos recursos pela Banca
30/03/2020
Divulgação do Resultado Definitivo da Prova de Verificação de Apren- 6/04/2020
dizagem.
Resultado final do concurso e Homologação.
8/04/2020

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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1.1.6. O cronograma de nomeações abaixo, cujo início terá como marco a data da homologação do concurso
público, é inserido como Anexo V, sendo passível de modificação a qualquer tempo, podendo adaptar-se às
condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário.
.

ANEXO V

CRONOGRAMA DE NOMEAÇÕES - CARGO 101
.

PRAZO

.

QUANTIDADE DE VAGAS,
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1º Bimestre

8% das vagas

2º Bimestre

8% das vagas

3º Bimestre

8% das vagas

4º Bimestre

8% das vagas

5º Bimestre

8% das vagas

6º Bimestre

8% das vagas

7º Bimestre

8% das vagas

8º Bimestre

8% das vagas

9º Bimestre

8% das vagas

10º Bimestre

8% das vagas

11º Bimestre

8% das vagas

12º Bimestre

12% das vagas
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2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Normativo referido no subitem 1.1. deste
Edital.
ILDA RIBEIRO PELIZ
Secretária de Estado da Sedestmidh
EDITAL Nº 3, DE 18 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 subitem 1.2, onde se lê: O concurso público destina-se a selecionar candidatos para provimento
de 19 (dezenove) vagas e formação de cadastro de reserva de 114 (cento e catorze) vagas 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;
leia-se: O concurso público destina-se a selecionar candidatos para provimento de 19 (dezenove) vagas e
formação de cadastro de reserva de 95 (noventa e cinco) vagas 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.
1.1.2. É excluído o subitem 15.1, tendo em vista que sábado não é considerado dia útil para efeito deste
concurso público, e excluída, pela mesma razão, a palavra "sábado" existente no subitem 1.8.1.
1.1.3. É inserido o subitem 4.15, com a seguinte redação: A nomeação de candidato com deficiência
obedecerá ao estabelecido na Decisão Normativa n.º 01/2018 - TCDF, publicada no DODF de 13.6.2018.
1.1.4. No subitem 13.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas
objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os
candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial
preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo;
leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste
proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do
gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito
oficial definitivo.
1.1.5. No subitem 1.2, número 2, do Anexo I (conteúdo programático), onde se lê: Atualidades e contextos
históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito Federal e Região
Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE; leia-se: A realidade étnica, social, histórica, geográfica,
cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno - RIDE.
1.1.6. A data da prova objetiva é alterada para o dia 24 de março de 2018. As datas e informações existentes
do Anexo II passam a ser as seguintes.
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Especialista em Assistência Social - CARGO 201

Especialidades: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Estatística e
Nutrição.
.

desprezada a parte decimal.
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ANEXO II - CRONOGRAMA COM DATAS PROVÁVEIS

ITEM ATIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Divulgação do Edital Normativo.
Prazo para impugnação do Edital Normativo.

DATA

PERÍODO

27/11/2018
28/11
a
4/12/2018
Período de análise dos pedidos de impugnação (se houver)
5
e
6/12/2018
Divulgação da retificação após análise dos pedidos de impugnação.
6/12/2018
Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição.
7
a
12/12/2018
Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de 16/12/2018
taxa.
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da 17
e
análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição.
18/12/2018
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de 21/12/2018
inscrição.
Período de inscrição no concurso público
22/12
a
24/01/2019
Período para solicitação de atendimento especial e para concorrer a vagas 22/12
a
para candidatos com deficiência.
24/01/2019
Divulgação do deferimento das solicitações de atendimento especial, in- 29/01/2019
clusive para os candidatos que desejem concorrer às vagas destinadas aos
candidatos com deficiência.
Período para interposição de recurso contra o indeferimento das solic- 30
e
itações de atendimento especial e dos candidatos que se declararam can- 31/01/2019
didatos com deficiência.
Divulgação do resultado definitivo do pedido atendimento especial
8/02/2019
Divulgação do comprovante constando o local e horários das provas 4/03/2019
objetiva e discursiva
Aplicação da prova objetiva.
24/03/2019
Divulgação do Gabarito Preliminar da prova objetiva
25/03/2019
Período de interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova 26/03
a
objetiva.
08/04/2019
Prazo para análise dos recursos pela Banca e divulgação do gabarito 15/04/2019
definitivo
Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva
6/05/2019
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova 7
a
objetiva
20/05/2019
Prazo para análise dos recursos pela Banca
21
a
27/05/2019
Publicação do resultado definitivo da prova objetiva.
4/06/2019
Resultado preliminar da prova discursiva.
28/06/2019
Prazo do recurso do resultado preliminar da prova discursiva
15/07/2019
Divulgação do resultado definitivo da prova discursiva e convocação para 29/07/2019
a avaliação psicológica.
Aplicação da avaliação psicológica
4/08/2019
Divulgação do Resultado Preliminar da avaliação psicológica.
5/09/2019
Sessão de conhecimento do resultado preliminar (devolutiva) da avali- 6/09/2019
ação psicológica
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da 9
a
avaliação psicológica.
20/09/2019
Divulgação do Resultado Definitivo da avaliação psicológica, convo- 7/10/2019
cação para avaliação de vida pregressa e investigação social e para a
perícia médica para candidatos com deficiência.
Perícia médica para os candidatos que se inscreveram como deficientes 15
e
16/10/2019
Resultado preliminar da perícia médica
25/10/2019
Recurso contra o resultado preliminar da perícia médica
28
e
29/10/2019
Resultado definitivo da perícia médica
6/11/2019
Entrega da documentação de vida pregressa
14
a
21/11/2019
Divulgação do Resultado Preliminar da avaliação de vida pregressa e 6/12/2019
investigação social.
Sessão de conhecimento (devolutiva) do resultado preliminar da sindi- 7/12/2019
cância de vida pregressa e investigação social
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da 9
a
avaliação de vida pregressa e investigação social.
13/12/2019
Divulgação do Resultado Definitivo da avaliação de vida pregressa e 24/12/2019
investigação social
Resultado final do concurso e Homologação.
27/12/2019

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

