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e fiscalização. 15. Teatro, cultura e sociedade. 16. Teatro e multiculturalidade (identidade e diversidade). 17. Teatro e cultura local, regional, nacional e internacional. 18. Teatro e preservação
do patrimônio histórico. 19. Teatro e meio ambiente. 20. Questões relacionadas ao processo de
ensino aprendizagem de Artes Cênicas.
LEGISLAÇÃO: 1. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE - Lei
12.594/2012 e alterações posteriores. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei 8.069,
de 13/7/1990) e alterações posteriores. Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997(Lei de Tortura).
3. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 4. Convenção Internacional sobre os Direitos
da Criança. 5. Regras de Beijing - Regras Mínimas da Organização das Nações Unidas para a
administração da Justiça da Infância e da Juventude. 6. Lei nº 4.898/1965 (Abuso de autoridade). 7. Lei nº 7.716/1989 (Lei contra o Preconceito) e alterações posteriores. 8. Lei nº 8.429, de
02/06/92 (Improbidade Administrativa) e alterações posteriores.
CÓDIGO 106: ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: ARTES MÚSICA
1. História das Artes no Brasil e seus determinantes socioculturais. 2. O ensino da Música no
Ensino. 3. Influências socioculturais na formação da música brasileira. 4. Música e cultura
popular. 5. A Música como um modo de conhecimento e interpretação do mundo. 6. Música e
transversalidade. 7. A construção das linguagens musicais da criança e do adolescente. 8. Abordagens teórico-metodológicas para o ensino da Música. 9. Questões relacionadas ao processo
de ensino-aprendizagem de Artes Música.
LEGISLAÇÃO: 1. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE - Lei
12.594/2012 e alterações posteriores. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei 8.069,
de 13/7/1990) e alterações posteriores. Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997(Lei de Tortura).
3. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 4. Convenção Internacional sobre os Direitos
da Criança. 5. Regras de Beijing - Regras Mínimas da Organização das Nações Unidas para a
administração da Justiça da Infância e da Juventude. 6. Lei nº 4.898/1965 (Abuso de autoridade). 7. Lei nº 7.716/1989 (Lei contra o Preconceito) e alterações posteriores. 8. Lei nº 8.429, de
02/06/92 (Improbidade Administrativa) e alterações posteriores.
CÓDIGO 107: ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: ARTES PLÁSTICAS
1. História das Artes no Brasil e seus determinantes socioculturais. 2. O ensino das Artes Plásticas
no Ensino. 3. As Artes Plásticas como um modo de conhecimento e interpretação do mundo. 4.
Artes Plásticas e transversalidade. 5. A construção da linguagem gráfico-plástica da criança e do
adolescente. 6. Abordagens teórico-metodológicas para o ensino das Artes Plásticas. 7. Questões
relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Artes Plásticas.
LEGISLAÇÃO: 1. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE - Lei
12.594/2012 e alterações posteriores. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei 8.069,
de 13/7/1990) e alterações posteriores. Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997(Lei de Tortura).
3. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 4. Convenção Internacional sobre os Direitos
da Criança. 5. Regras de Beijing - Regras Mínimas da Organização das Nações Unidas para a
administração da Justiça da Infância e da Juventude. 6. Lei nº 4.898/1965 (Abuso de autoridade). 7. Lei nº 7.716/1989 (Lei contra o Preconceito) e alterações posteriores. 8. Lei nº 8.429, de
02/06/92 (Improbidade Administrativa) e alterações posteriores.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO
EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ESPAF, DE 25 DE AGOSTO DE 2015
ANEXO II
REQUERIMENTO PARA VAGA DESTINADA AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
O candidato
_________________________________________________________________________
_, inscrição n.º___________________, CPF n.º_______________________, inscrito para
o concurso público regido pelo EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ESPAF, vem requerer a vaga
destinada a candidato com deficiência. Nessa ocasião, o referido candidato apresentou laudo
médico com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador:
________________________________________________________________________
_____
Código correspondente da CID:
________________________________________________________________________
_____
Nome e número de registro do médico responsável pelo laudo no Conselho Regional de
Medicina (CRM):
________________________________________________________________________
_____
Observação: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual
passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o candidato declara sua expressa concordância com o enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.º 5.296/2004, especialmente no que
concerne ao conteúdo do item 5 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos
em caso de não homologação de sua situação por ocasião da realização da perícia médica
para os candidatos com deficiência.

Nº 165, quarta-feira, 26 de agosto de 2015
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL

O candidato
_________________________________________________________________________
_, inscrição n.º__________________ CPF n.º_______________________, inscrito para o
concurso público regido pelo EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ESPAF, vem requerer atendimento especial para o dia de realização das provas, conforme a seguir.
No quadro a seguir, selecione o tipo de prova e(ou) o(s) tratamento(s) especial(is) necessário(s).
Necessidades gerais:
Auxílio para preenchimento:
( ) sala para amamentação
( ) dificuldade/impossibilidade de pre( ) sala térrea (dificuldade para locomoção/limi- encher a folha de respostas das provas
tações físicas)
objetiva e discursiva
( ) sala individual (candidato com doença contagiosa/outras)
Necessidades visuais
Especificar:_________________________
( ) auxílio na leitura da prova (ledor)
( ) mesa para cadeira de rodas
( ) prova em braile e ledor
( ) mesa e cadeira separadas
( ) prova ampliada (fonte 16)
( ) apoio para perna
( ) prova superampliada (fonte 28)
( ) obesidade
( ) gravidez de risco
Necessidades auditivas
( ) dislexia
( ) intérprete de Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS)
( ) leitura labial
________________________________, ______ de _____________________ de 20___.
________________________________________________________
Assinatura do candidato
Homologado: ( ) sim ( ) não
Motivo da não homologação: _________________________________________
PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO
VAGA DESTINADA AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E(OU) ATENDIMENTO ESPECIAL
Inscrição:
Nome:
Código do cargo:

Cargo:

Data: ____/ ____/ 20____.

Horário:

EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ESPAF

EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ATRS, DE 25 DE AGOSTO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ATENDENTE0020DE
REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO
A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, pelo disposto na Lei n.º 4.949, de 15 de outubro de
2012, na Lei Complementar n.º 840, de 23 de dezembro de 2011 nos termos da Lei nº 5.351, de 4
de junho de 2014, conforme autorização do Conselho de Políticas de Recurso Humanos (CPRH),
publicada no DODF nº 116, de 5 de junho de 2014, na Resolução nº 168 do TCDF, de 16 de
setembro de 2004 e nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito
Federal, instituído pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e as normas internas
do órgão de lotação, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, da
carreira Socioeducativa do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será realizado pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, regido por este edital e executado pela Fundação Universa.
1.2 O concurso público destina-se a selecionar candidatos para provimento de 114 (cento e quatorze) vagas e formação de cadastro de reserva de 604 (seiscentos e quatro) vagas para o cargo
de Atendente de Reintegração Socioeducativo.
1.2.1 O cadastro-reserva somente será aproveitado mediante a abertura de vaga no respectivo
cargo, atendendo aos interesses de conveniência e de oportunidade do Governo do Distrito Federal.
1.3 O concurso público de que trata este edital consistirá de duas etapas, conforme a seguir:
1.3.1 A primeira etapa será composta das seguintes fases:
a) 1.ª (primeira fase) – prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada
pela Fundação Universa;
b) 2.ª (segunda fase) – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada
pela Fundação Universa;
c) 3.ª (terceira fase) – avaliação psicológica, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Fundação Universa;
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d) 4.ª (quarta fase) – sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório,
a ser realizada pela Fundação Universa;
e) 5.ª (quinta fase) – prova de capacidade física, de caráter eliminatório, a ser realizada pela
Fundação Universa.
1.3.2 A segunda etapa consistirá de curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório,
a ser realizada pela Fundação Universa.
1.4 As provas e etapas referentes ao concurso público serão aplicadas na cidade de Brasília/DF.
1.4.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de Brasília/DF, as
provas e etapas poderão ser aplicadas em outras cidades do Distrito Federal.
1.5 Os horários mencionados no presente edital e nos demais editais a serem publicados para o
concurso público obedecerão ao horário oficial de Brasília/DF.
1.6 Os candidatos aprovados estarão sujeitos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis
do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e as
normas internas do órgão de lotação.
1.7 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
1.7.1 Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital, ou suas eventuais retificações, mediante requerimento administrativo preenchido pelo impugnante, disponível na Central
de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa
Norte, Brasília/DF, no horário das 10 (dez) às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto
sábados, domingos e feriados, no período de 26 de agosto de 2015 a 1º de setembro de 2015.
1.7.2 Para solicitar a impugnação, o impugnante deverá preencher, de forma completa, todos os
campos do requerimento administrativo mencionado no subitem anterior.
1.7.3 O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item e(ou) subitem que será objeto de
sua impugnação.
1.7.4 Cada pedido de impugnação será analisado e julgado pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal em conjunto com a Fundação
Universa.
1.7.5 Ao término da apreciação das solicitações de impugnação, de que trata o subitem anterior,
a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>, na data
provável de 4 de setembro de 2015, a listagem contendo o resultado da apreciação das solicitações.
1.7.6 Não caberá, em nenhuma hipótese, recurso administrativo sobre o julgamento das solicitações de impugnação.
2 DO CARGO
2.1 CARGO 101: ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO
2.1.1 REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
qualquer área de formação, em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.
2.1.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: executar atividades relacionadas a guarda, vigilância,
acompanhamento e segurança dos adolescentes sem cumprimento de medidas socioeducativas
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), sob regime de privação de liberdade ou restrição de direitos. Executar outras atividades da mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação
específica (Portaria Conjunta SEGAD/SECRIANÇA n.º 10, de 2 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal em 3 de julho de 2015), observadas as peculiaridades do cargo.
2.1.3 RENUMERAÇÃO: R$ 3.730,22 (três mil, setecentos e trinta reais e vinte e dois centavos).
2.1.4 JORNADA DE TRABALHO: 30 (trinta) horas semanais.
2.2 A remuneração poderá ser acrescida conforme a lotação do servidor e a opção pela carga
horária de trabalho de 40 horas semanais, com os reflexos das gratificações e adicionais previstos
na Lei nº 5.351/2014 e outras aplicáveis.
3 DAS VAGAS
DAS VAGAS
CADASDAS VAGAS
(CANDIDATOS
TRO DE
CARGO
(AMPLA CONCOM DEFICIÊNRESERCORRÊNCIA)
CIA)
VA
CARGO 101: ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO
SOCIOEDUCATIVO

92

22

604

4 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
4.1 Cumprir as determinações deste edital e ter sido aprovado e classificado no concurso público,
dentro do número de vagas.
4.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1.º, art. 12, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
4.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse.
4.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos direitos civis e políticos.
4.5 Apresentar certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso
de candidato do sexo masculino.
4.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo.
4.7 Apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio.
4.8 Apresentar declaração que não acumula emprego, ou função pública, exceto em casos amparados pela Constituição Federal de 1.988.
4.9 Apresentar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qual-
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quer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual, distrital ou municipal e outras que
se fizerem necessárias.
4.10 Não ter cumprido ou não estar cumprindo sanção criminal.
4.11 Cumprir as demais previsões contidas na legislação em vigor.
4.12 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
4.13 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1 Do total de vagas destinadas para cada cargo e das que vierem serem criadas durante o prazo
de validade do concurso público, 20% (vinte por cento) serão providas na forma do art. 8, da
Lei n.º 4.949/2012.
5.1.1 Na hipótese da aplicação do disposto no subitem anterior resultar em fração inferior a 1
(um), será desconsiderada a reserva em questão, conforme a Lei n.º 4.949/2012.
5.1.2 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, se aprovado e classificado
no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha a classificação
necessária, figurará também na lista de classificação geral.
5.1.3 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos
com deficiência ou por reprovação no concurso público ou na perícia médica serão preenchidas
pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação do cargo.
5.2 O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os
demais candidatos, conforme previsto na Lei n.º 4.949/2012.
5.3 As atribuições do cargo não serão modificadas ou adaptadas à condição especial do candidato
com deficiência.
5.4 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.14 deste edital e no ato
de inscrição, atendimento especial para o dia de aplicação das provas, indicando as condições
de que necessita para a sua realização, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº
3.298/1999 e suas alterações.
5.5 Para concorrer a uma das vagas para candidatos com deficiência, o candidato deverá:
a) no ato de inscrição, declarar-se com deficiência;
b) entregar laudo médico original, ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses antes
do início das inscrições, atestando o nome da doença, a espécie, o grau ou o nível da deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência e
hipótese de evolução, na forma dos subitens 5.6 ou 5.7 deste edital, e o requerimento constante
no Anexo II deste edital.
5.6 O candidato com deficiência deverá entregar, durante o período de inscrições, das 10 (dez) às
17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados, pessoalmente ou
por terceiro, o laudo médico original, ou a cópia autenticada, a que se refere o subitem 5.5, alínea
“b” deste edital, e o requerimento constante do Anexo II deste edital, devidamente preenchido e
assinado, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN
609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
5.7 O candidato poderá, ainda, encaminhar, impreterivelmente, durante o período de inscrições,
o laudo médico original, ou a cópia autenticada, a que se refere o subitem 5.5, alínea “b” deste
edital, e o requerimento constante no Anexo II deste edital, devidamente preenchido e assinado,
via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento (AR) para a Fundação Universa –
(Concurso Público SECRIANÇA – ATRS) – Laudo Médico, Caixa Postal 2.641, CEP 70.275970, Brasília/DF.
5.8 O fornecimento do laudo médico, na forma dos subitens 5.6 ou 5.7 deste edital, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Fundação Universa não se responsabiliza por qualquer tipo
de extravio que impeça a chegada dessa documentação ao seu destino, bem como, por motivos
de greves que impossibilitem o recebimento de correspondências.
5.9 O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvido,
tampouco será fornecida cópia desta documentação.
5.10 Ao término da apreciação dos requerimentos para concorrer às vagas destinadas aos
candidatos com deficiência e dos respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará, no
endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>, na data provável de 3 de novembro de 2015,
a listagem contendo o resultado da apreciação.
5.10.1 O candidato que não tiver seu pedido atendido disporá de 2 (dois) dias úteis a contar do
dia subsequente ao da divulgação do resultado da apreciação dos requerimentos, de que trata o
subitem anterior, para comparecer à Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no horário das 10 (dez) às
17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados, e contestar, na
forma de recurso, o resultado informado.
5.11 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado da apreciação dos requerimentos,
de que trata o subitem anterior, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico <http://
www.universa.org.br>, até o dia 10 de novembro de 2015, a listagem contendo o resultado da
apreciação dos recursos.
5.12 A inobservância do disposto nos subitens 5.4 e 5.5 deste edital acarretará a perda do direito
ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência e o não atendimento às condições
especiais necessárias.
5.13 DA PERÍCIA MÉDICA PARA OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.13.1 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, caso aprovado e classificado no concurso público, quando nomeado, dever-se-á submeter à perícia médica promovida
pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, que verificará sua qualificação como candidato com deficiência, o grau da deficiência e a
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capacidade para o exercício do respectivo cargo, nos termos da Lei n.º 4.317/2009, do Decreto
n.º 3.298/1999, alterado pelo Decreto n.º 5.296/2004, e da Lei complementar n.º 840/2011.
5.13.2 O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de documento de identidade
original e de laudo médico original, ou de cópia autenticada em cartório, que ateste a espécie,
o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da (CID),
conforme especificado no Decreto n.º 3.298/1999, alterado pelo Decreto n.º 5.296/2004, bem
como a provável causa da deficiência e hipótese de evolução, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física.
5.13.3 O laudo médico original ou sua cópia autenticada em cartório serão retidos pela Secretaria
de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal por ocasião
da realização da perícia médica.
5.13.4 Perderá o direito às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por
ocasião da perícia médica, não apresentar laudo médico original ou cópia autenticada em cartório,
ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses, bem como
o que não for qualificado na perícia médica como pessoa com deficiência, ou, ainda, que não
comparecer à perícia médica.
5.13.5 A comprovação, por meio da perícia médica, acerca da incapacidade do candidato para o
adequado exercício das atribuições do cargo o eliminá-lo-á do concurso público.
5.13.6 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da perícia disporá
de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação, conforme
o modelo correspondente de formulário que será disponibilizado no momento da divulgação.
6 DA INSCRIÇÃO
6.1 TAXA: R$ 91,00 (noventa e um reais).
6.2 A inscrição será efetuada exclusivamente via Internet no endereço eletrônico <http://www.
universa.org.br>, no período entre 8 (oito) horas do dia 30 de setembro de 2015 e 23h59 (vinte
e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 26 de outubro de 2015, observado o horário
oficial de Brasília/DF.
6.2.1 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, a Fundação Universa disponibilizará o acesso à internet em sua Central de Atendimento ao Candidato, localizada no SGAN
609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no período mencionado no subitem acima, no horário das
10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados.
6.3 A Fundação Universa não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
6.4 O candidato que realizar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por
meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, bem como nas casas lotéricas e nos
Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.
6.4.1 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br> e
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento
do formulário de inscrição.
6.4.2 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o
dia 10 de novembro de 2015.
6.5 As inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição
ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.6 O candidato é responsável pela correção e pela veracidade dos dados informados no ato de
inscrição, sob as penas da Lei. O candidato deverá preencher de forma completa todos os campos
obrigatórios do formulário de inscrição.
6.7 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Ao concluir a inscrição, o candidato deverá confirmar que
leu e está de acordo com todas as regras do edital.
6.7.1 O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem ciência e que aceita
que, caso aprovado no concurso público, deverá entregar, por ocasião da posse, os documentos
comprobatórios dos requisitos básicos exigidos para o respectivo cargo, conforme o disposto
no item 4 deste edital.
6.8 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico,
bem como a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos
ou para outro cargo.
6.9 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do cadastro de pessoa física (CPF) do
candidato.
6.10 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo em caso de cancelamento do concurso público por conveniência da Administração Pública.
6.11 No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a Fundação Universa reserva-se o direito de
tomar as medidas legais cabíveis, inclusive a não efetivação da inscrição.
6.12 Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico
<http://www.universa.org.br>.
6.13 DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.13.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos
amparados pela Lei n.º 4.949/2012:
6.13.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) estiver amparado pelo inciso I do artigo 27 da Lei n.º 4.949/2012. O candidato deverá apresentar
certificados, que o qualifiquem como doador de sangue, outorgados por instituição pública de
saúde e que comprovem no mínimo 3 (três) doações de sangue realizadas menos de 1 (um) ano
antes da inscrição para este concurso público;
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b) estiver amparado pelo inciso II do artigo 27 da Lei n.º 4.949/2012. O candidato deverá comprovar que é beneficiário de programa social de complementação ou suplementação de renda
instituído pelo Governo do Distrito Federal;
c) efetuar sua pré-inscrição na forma estabelecida no item 6 deste edital, mediante o preenchimento do formulário de inscrição.
6.13.3 Nesses casos o candidato deverá dirigir-se à Central de Atendimento ao Candidato da
Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no período de
8 de setembro de 2015 a 14 de setembro de 2015, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete)
horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados , preencher requerimento e entregar
a documentação comprobatória para fins de isenção da taxa de inscrição.
6.13.3.1 Para requerer a isenção de taxa de inscrição de que trata o subitem 6.13.2 alínea “a”
deste edital, o candidato deverá:
a) fornecer cópia simples e legível do documento de identidade;
b) fornecer original ou cópia autenticada em cartório de certificado emitido por instituição
pública de saúde.
6.13.3.2 Para requerer a isenção de taxa de inscrição de que trata o subitem 6.13.2 alínea “b”
deste edital, o candidato deverá:
a) fornecer cópia simples e legível do documento de identidade;
b) fornecer original ou cópia autenticada em cartório de certidão ou declaração equivalente,
expedida pelo Governo do Distrito Federal no presente ano, que comprove recebimento de
benefício de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo
Governo do Distrito Federal.
6.13.3.3 Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e
dos documentos comprobatórios citados nos subitens 6.13.3.1 e 6.13.3.2 deste edital, complementação da documentação.
6.13.4 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via postal, via
fax, via correio eletrônico, por procurador, ou, ainda, fora do prazo.
6.13.5 A Fundação Universa poderá consultar os órgãos responsáveis pela emissão dos documentos comprobatórios citados nos subitens 6.13.3.1 e 6.13.3.2 deste edital, a fim de verificar a
veracidade das informações prestadas pelo candidato.
6.13.5.1 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela Fundação Universa.
6.13.6 As informações prestadas no requerimento de isenção de taxa de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo responder esse, a qualquer momento, por crime contra
a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso público, aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936/1979.
6.13.7 Será considerado nulo o requerimento de isenção de pagamento de taxa de inscrição do
candidato que:
a) omitir informações e(ou) apresentar informações inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, os prazos e os horários estabelecidos neste edital.
6.13.7.1 O candidato que incorrer nas alíneas “a” e(ou) “b” do subitem 6.13.7 deste edital terá
sua situação informada à autoridade policial competente para as providências cabíveis.
6.13.8 Os documentos comprobatórios citados nos subitens 6.13.3.1 e 6.13.3.2 deste edital terão
validade somente para este concurso público e não serão devolvidos, tampouco será fornecida
cópia desta documentação.
6.13.9 Ao término da apreciação dos requerimentos para solicitação de isenção da taxa de inscrição e dos respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico
<http://www.universa.org.br>, na data provável de 21 de setembro de 2015, a listagem contendo
o resultado da apreciação dos requerimentos.
6.13.9.1 O candidato que não tiver seu pedido atendido disporá de 2 (dois) dias úteis, a contar
do dia subsequente ao da divulgação do resultado da apreciação dos requerimentos, de que
trata o subitem anterior, para comparecer à Central de Atendimento ao Candidato da Fundação
Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no horário das 10 (dez)
às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados, e contestar, na
forma de recurso, o resultado informado.
6.13.10 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado da apreciação dos requerimentos, de que trata o subitem anterior, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico
<http://www.universa.org.br>, na data provável de 29 de setembro de 2015, a listagem contendo
o resultado da apreciação dos recursos.
6.13.11 Após divulgada a listagem contendo o resultado definitivo do pedido de isenção da taxa
de inscrição, o candidato deverá, independentemente do resultado, realizar a sua inscrição para
participar do certame, conforme o item 6 deste edital.
6.13.11.1 O candidato que não efetuar a sua inscrição, conforme o item 6 deste edital, não participará do concurso público.
6.14 DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL
6.14.1 O candidato que necessitar de atendimento especial no dia de realização das provas deverá
indicar no formulário de inscrição os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o último
dia de inscrição, impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento
(AR), para a Fundação Universa – (Concurso Público SECRIANÇA – ATRS) – Atendimento
Especial, Caixa Postal 2.641, CEP 70.275-970, Brasília/DF, o laudo médico original, ou a cópia
autenticada em cartório, emitido nos últimos 12 (doze) meses e o requerimento no formato
constante no Anexo II deste edital, que justifiquem o atendimento especial solicitado. Após esse
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e casos fortuitos desde que
haja prazo hábil para o atendimento da solicitação.
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6.14.1.1 O candidato com deficiência que precisar de tempo adicional para a realização da prova
deverá indicar essa circunstância no requerimento constante do Anexo II deste edital, o qual
deve ser acompanhado de laudo e parecer emitido por especialista da área de sua deficiência
que, motivadamente, ateste a necessidade do tempo adicional solicitado. O candidato que não
apresentar o laudo médico com a justificativa para concessão do tempo adicional e o candidato
cujo médico atestar que não necessita desse tempo terão o pedido indeferido.
6.14.1.2 A Fundação Universa não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça
a chegada dessa documentação ao seu destino.
6.14.2 O laudo médico e o requerimento, citados no subitem 6.14.1 deste edital, poderão, ainda, ser entregues, durante o período de inscrições, pessoalmente ou por terceiro, na Central de
Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa
Norte, Brasília/DF, no horário das 10 (dez) às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto
sábados, domingos e feriados.
6.14.2.1 O laudo médico, citado no subitem 6.14.1 deste edital, terá validade somente para este
concurso público e não será devolvido, tampouco será fornecida cópia desta documentação.
6.14.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar no dia de realização da prova deverá
preencher o requerimento no formato constante no Anexo II deste edital, enviar, até o último
dia de inscrição, impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento
(AR) para a Fundação Universa – (Concurso Público SECRIANÇA – ATRS – Atendimento
Especial, Caixa Postal 2.641, CEP 70.275-970, Brasília/DF, cópia autenticada em cartório da
certidão de nascimento da criança e levar um acompanhante adulto, que ficará em sala reservada
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
acompanhante adulto não fará a prova.
6.14.3.1 Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem anterior,
a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico
obstetra que ateste a data provável do nascimento.
6.14.3.2 A Fundação Universa não disponibilizará acompanhante para guarda da criança.
6.14.3.3 A certidão de nascimento ou o documento emitido pelo médico obstetra e o requerimento, citados nos subitens 6.14.3 e 6.14.3.1 deste edital, poderão, ainda, ser entregues durante
o período de inscrições, pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento ao Candidato
da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no horário
das 10 (dez) às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados.
6.14.4 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios
de viabilidade e de razoabilidade.
6.14.5 Ao término da apreciação dos requerimentos para solicitação de atendimento especial e
dos respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico <http://
www.universa.org.br>, na data provável de 10 de novembro de 2015, a listagem contendo o
resultado da apreciação dos requerimentos.
6.14.5.1 O candidato que não tiver seu pedido atendido disporá de 2 (dois) dias úteis, a contar
do dia subsequente ao da divulgação do resultado da apreciação dos requerimentos, de que
trata o subitem anterior, para comparecer à Central de Atendimento ao Candidato da Fundação
Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no horário das 10 (dez)
às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados, e contestar, na
forma de recurso, o resultado informado.
6.14.6 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado da apreciação dos requerimentos,
de que trata o subitem anterior, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico <http://
www.universa.org.br>, na data provável de 17 de novembro de 2015, a listagem contendo o
resultado da apreciação dos recursos.
7 DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO E DO LOCAL DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
7.1 A Fundação Universa disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição das provas
objetiva e discursiva na data provável de 23 de novembro de 2015.
7.2 O comprovante deverá ser retirado pessoalmente ou por procurador, mediante procuração
simples, com dispensa de firma reconhecida em cartório, na Central de Atendimento ao Candidato
da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no horário
das 10 (dez) às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados. O
candidato também poderá obter seu comprovante definitivo de inscrição, no endereço eletrônico
<http://www.universa.org.br>, a partir da data citada no subitem anterior.
7.3 O comprovante definitivo de inscrição terá a informação do local, da data e do horário de
realização das provas objetiva e discursiva.
7.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante definitivo de
inscrição pelos meios citados no subitem 7.2 deste edital.
7.5 O candidato não poderá alegar desconhecimento do local das provas objetiva e discursiva
como justificativa da sua ausência. O candidato que não comparecer às provas, qualquer que
seja o motivo, será eliminado do concurso público.
8 DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
8.1 As provas objetiva e discursiva terão a duração de 4h30 (quatro horas e trinta minutos) e
serão aplicadas na data provável de 29 de novembro de 2015.
8.2 Os locais, a data e o horário de aplicação das provas serão divulgados, no endereço eletrônico
<http://www.universa.org.br> e no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de 23
de novembro de 2015.
8.3 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO
8.3.1 DAS HABILIDADES
8.3.1.1 As questões da prova objetiva e a prova discursiva poderão avaliar habilidades rela-
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cionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e
avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo
e ao conteúdo programático constante no Anexo I deste edital.
8.3.1.2 Cada questão da prova objetiva e a prova discursiva poderão contemplar mais de uma
habilidade e mais de um conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento.
8.3.2 DOS CONHECIMENTOS
8.3.2.1 Na prova objetiva e na prova discursiva serão avaliados, além das habilidades, conhecimentos especificados no Anexo I deste edital.
8.3.2.2 A prova discursiva avaliará, ainda, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o
uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.
8.4 DA PROVA OBJETIVA
8.4.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 60 (sessenta)
questões e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme subitem 8.3
deste edital.
8.4.2 A prova objetiva será composta conforme quadro a seguir:
ÁREA DE CONHECIMENTO

QUANTIDADE DE QUESTÕES

TOTAL DE PONTOS

Conhecimentos gerais

20

20,00

Conhecimentos específicos
40
40,00
8.4.3 A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
em cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando entre
o mínimo de 0,00 (zero) e o máximo de 60,00 (sessenta pontos).
8.4.4 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada
com material transparente e incolor, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que
será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas
será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas contidas neste edital, no caderno de prova e na folha de respostas. Em
nenhuma hipótese, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8.4.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em
desacordo com este edital e(ou) com a folha de respostas, tais como: marcação rasurada ou
emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e (ou) mais de uma marcação por
questão. Nesses casos, será atribuída nota 0,00 (zero) a questão.
8.4.6 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar
a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de
realização da correção.
8.4.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais e de seu documento de
identidade, em especial o nome e a sua inscrição.
8.4.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas,
salvo em caso de candidato com deficiência, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo
próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no
subitem 6.14 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação
Universa devidamente treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.
8.4.8.1 O fiscal mencionado no subitem anterior irá obedecer a todas as regras de segurança do
concurso público aplicáveis ao candidato.
8.4.9 A Fundação Universa divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que
realizaram a prova objetiva, exceto a dos candidatos eliminados na forma do subitem 8.6.21
deste edital, no endereço eletrônico, em data a ser informada no edital de resultado preliminar
da prova objetiva. A referida imagem ficará disponível até 15 (quinze) dias corridos da data de
sua divulgação.
8.4.9.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos em nenhuma hipótese,
pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.
8.5 DA PROVA DISCURSIVA
8.5.1 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada conforme estabelecido no subitem 8.1 deste edital.
8.5.2 A prova discursiva terá como objetivo avaliar capacidade de expressão na modalidade
escrita e uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa, bem como, clareza,
precisão, consistência e concisão do texto produzido.
8.5.3 A prova discursiva consistirá na elaboração de um texto dissertativo, que deverá ter extensão
máxima de 30 (trinta) linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora, referente
ao conteúdo programático constante no Anexo I deste edital, primando pela clareza, precisão,
consistência, concisão e aderência às normas do registro formal.
8.5.3.1 A prova discursiva valerá entre o mínimo de 0,00 (zero) e o máximo de 20,00 (vinte) pontos.
8.5.4 A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente e incolor, não sendo permitida a interferência e(ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso de
candidato com deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no
subitem 6.14 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação
Universa, devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia
das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
8.5.4.1 O fiscal mencionado no subitem anterior irá obedecer a todas as regras de segurança do
concurso público aplicáveis ao candidato.
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8.5.5 O procedimento em caso de candidato com deficiência, se a deficiência impossibilitar,
mencionado no subitem 8.5.4 deste edital, será gravado em áudio, para futura verificação, a
critério da Fundação Universa e da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes
e Juventude do Distrito Federal.
8.5.6 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem
conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob
pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora nos
espaços destinados à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.
8.5.7 O candidato receberá nota 0,00 (zero) na prova discursiva em casos de fuga ao tema, de
não haver texto ou de identificação em local indevido.
8.5.8 A folha de texto definitivo da prova discursiva será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de texto definitivo
por erro do candidato. A folha para rascunho, contida no caderno de prova, é de preenchimento
facultativo e não valerá para tal finalidade.
8.5.8.1 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar
a sua folha de texto definitivo da prova discursiva, sob pena de arcar com os prejuízos advindos
da impossibilidade de leitura.
8.5.9 No texto avaliado, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência argumentativa e
a elaboração crítica totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (ND), cuja pontuação
máxima será igual a 20,00 pontos assim distribuídos:
a) Adequação ao Tema (AT), pontuação máxima igual a 1,00 (um) ponto. Serão verificadas a
organização/estrutura textual e a pertinência ao gênero e ao tema proposto;
b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 3,00 (três) pontos. Será 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 3,00 (três) pontos. Será verificada
a ordenação e a sequencialização de argumentos;
d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 3,00 (três) pontos. Serão 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.
8.5.10 Dessa forma, domínio de conteúdo (ND) = (AT + AR + CA + EC) x 2.
8.5.11 A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número
de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação/grafia, pontuação,
morfossintaxe e propriedade vocabular.
8.5.12 Será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.
8.5.13 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito
fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 30 (trinta) linhas.
8.5.14 A nota na prova discursiva (NPD) será calculada da seguinte forma: NPD = ND - (NE/
TL) x 3).
8.5.15 Será atribuída nota 0,00 (zero) ao candidato que obtiver na (NPD) valor menor que 0,00
(zero).
8.6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS A RESPEITO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
8.6.1 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento na data e no horário determinados.
8.6.1.1 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário
fixado para o seu início.
8.6.2 Não serão dadas, por telefone, fax e(ou) correio eletrônico, informações a respeito do local,
da data e do horário de aplicação das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os
editais e os comunicados a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados
no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>.
8.6.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente e incolor, de comprovante
definitivo de inscrição e de documento de identidade original válido. Caso o candidato leve no
dia de realização das provas quaisquer outros objetos dos citados neste subitem, estes deverão
ser acondicionados e lacrados em embalagem fornecida pela Fundação Universa. A embalagem
somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas. O descumprimento do disposto neste
subitem implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
8.6.3.1 No local de aplicação das provas será permitida a entrada do candidato com uma garrafa
de água transparente, incolor e sem rótulo, e de alimento fora da embalagem, desde que acondicionado em saco de plástico transparente e incolor, que deverá ser providenciado pelo candidato.
8.6.4 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais de candidatos inscritos, a Fundação Universa procederá à inclusão do candidato,
mediante a apresentação do boleto bancário autenticado pelo banco, comprovando o pagamento
da taxa de inscrição, com o preenchimento de formulário específico.
8.6.4.1 A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional e será
analisada pela Fundação Universa, na fase da correção da prova objetiva, se for o caso, com
intuito de se verificar a efetividade da referida inscrição.
8.6.4.2 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 8.6.4 deste edital, essa
será cancelada, independentemente de qualquer formalidade, assim como serão considerados
nulos todos os atos decorrentes.
8.6.5 O candidato que se retirar da sala de aplicação das provas não poderá retornar a ela, em
nenhuma hipótese, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de
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fiscal ou de membro da coordenação da Fundação Universa.
8.6.6 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos
de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação (somente
o modelo aprovado pelo art. 159 da Lei n.º 9.503/1997).
8.6.6.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título
eleitoral, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis,
não identificáveis e(ou) danificados.
8.6.7 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como
protocolo de documento de identidade.
8.6.8 À exceção da situação prevista no subitem 8.6.9 deste edital, o candidato que não apresentar
documento de identidade original, na forma definida no subitem 8.6.6 deste edital, não poderá
fazer as provas e será eliminado do concurso público.
8.6.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta
de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
8.6.9.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, fisionomia e(ou) à assinatura do portador, entre
outros casos a critério da Fundação Universa.
8.6.10 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos
nem a utilização de lápis, lapiseira/grafite e(ou) borracha, máquinas calculadoras e(ou) similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8.6.10.1 Não será permitida a leitura de nenhum material impresso ou anotações após o ingresso
do candidato no ambiente e na sala de aplicação das provas.
8.6.11 Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, esse deverá permanecer desligado e,
se possível, sem a bateria, durante todo o período de provas, devendo, ainda, ser acondicionado
e lacrado, conforme subitem 8.6.3 deste edital.
8.6.11.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as
provas, não será permitido o uso, pelo candidato, de quaisquer dispositivos eletrônicos, incluindo
relógio de qualquer espécie. O funcionamento de qualquer tipo de aparelho eletrônico durante
a realização das provas implicará a eliminação do candidato.
8.6.12 Não será permitida a entrada de candidato no ambiente de prova com arma. O candidato
que estiver portando arma deverá se dirigir à Coordenação da Fundação Universa para fazer a
custódia da arma. O descumprimento deste subitem implicará a eliminação do candidato.
8.6.13 A Fundação Universa recomenda que o candidato não leve, no dia de realização das provas,
nenhum objeto citado nos subitens 8.6.10, 8.6.11 e 8.6.12 deste edital.
8.6.14 Não será admitido, durante a realização das provas, o uso de boné, lenço, óculos escuros,
chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do candidato.
8.6.15 O candidato que fizer uso de aparelho auditivo, por orientação médica, deverá se dirigir
à Coordenação da Fundação Universa e informar acerca da utilização do aparelho no momento
das provas.
8.6.16 A Fundação Universa não se responsabiliza por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, nem por danos a eles causados.
8.6.17 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas
após 1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o
caderno de prova.
8.6.18 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas, levando o caderno
de prova, no decurso do último quarto de tempo destinado à prova.
8.6.19 O controle de horário será efetuado conforme critério definido pela Fundação Universa.
8.6.20 A inobservância dos subitens 8.6.17 e 8.6.18 deste edital acarretará a não correção das
provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
8.6.21 Terá suas provas anuladas e será eliminado do concurso público o candidato que, em
qualquer momento do processo ou durante a aplicação das provas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou) ilegais para obter vantagens para si e(ou)
para terceiros em qualquer etapa do concurso público;
b) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução das provas;
c) se utilizar de lápis, borracha, livro, dicionário, notas e(ou) impressos não autorizados e(ou)
que se comunicar com outro candidato;
d) se utilizar de caneta que não seja a esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente e incolor;
e) for surpreendido portando e(ou) utilizando aparelhos eletrônicos e(ou) outros objetos, conforme
subitens 8.6.3, 8.6.11 e 8.6.12 deste edital;
f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
as autoridades presentes e(ou) os candidatos;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante definitivo de inscrição
e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos;
h) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
i) se recusar a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à sua realização;
j) se afastar da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou de membro da co-
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ordenação da Fundação Universa;
k) se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
l) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e nas folhas de respostas;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
n) não permitir a coleta de sua assinatura;
o) se recusar a transcrever a frase apresentada durante a aplicação das provas para posterior
exame grafológico;
p) descumprir as normas deste edital e(ou) de outros que vierem a ser publicados;
q) descumprir o disposto no subitem 8.6.27 deste edital.
8.6.22 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico
e(ou) por meio de investigação policial ter o candidato utilizado de processo ilícito, sua prova
será anulada e ele será eliminado do concurso público.
8.6.23 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão do afastamento do candidato da sala de prova.
8.6.24 No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de
aplicação de prova e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e(ou) aos critérios de avaliação e de classificação.
8.6.25 Não será aplicada provas, em hipótese alguma, em local, em data e(ou) em horário diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.
8.6.26 Não haverá segunda chamada para a aplicação das provas, em hipótese alguma. O não
comparecimento à prova implicará a eliminação do candidato.
8.6.27 Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até o término do tempo de prova
ou até que o último dos três entregue sua prova.
9 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
9.1 A avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, visa avaliar os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo, sendo o candidato considerado apto ou inapto.
9.2 O candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários será considerado inapto
e, consequentemente, eliminado do concurso público.
9.3 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de
instrumentos psicológicos, de aptidão, de nível mental e de personalidade, visando avaliar as
condições psíquicas do candidato e identificar as características de capacidade, concentração,
atenção, raciocínio lógico, maleabilidade/flexibilidade, perseverança, solução de problemas,
capacidade de resolver detalhes, capacidade de observação, inteligência, perspicácia, segurança, rapidez de raciocínio, capacidade de relacionamento interpessoal, prudência, resistência à
fadiga e à frustração, controle emocional, discernimento, maturidade, energia vital, capacidade
de memória, senso crítico, bom senso, discrição, dinamismo, iniciativa, criatividade e objetividade, inerentes ao exercício das funções do cargo, bem como os distúrbios de personalidade
prejudiciais e restritivos ao desempenho do cargo.
9.4 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual
e(ou) existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que o candidato não atendeu
aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido.
9.5 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de testes
para aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes
ao cargo.
9.6 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros
regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.
9.7 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados em nível nacional e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n.º 002/2003,
de 6 de novembro de 2003.
9.8 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em
vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério
da Administração Pública.
9.9 O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes
psicológicos utilizados.
9.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação,
no local, na data e no horário previstos para a sua realização, no respectivo edital específico de
convocação, será eliminado do concurso.
9.11 A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em
obediência ao que preceitua o art. 6.º da Resolução n.º 1 do Conselho Federal de Psicologia, de
19 de abril de 2002.
9.12 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão,
bem como a possibilidade de interpor recurso.
9.13 Será facultado ao candidato, e somente a ele, conhecer o resultado da avaliação por meio
de entrevista devolutiva (Resolução CFP n.º 001/ 2002, artigo 6.º, § 2.º). Para tanto, o candidato
deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista
será realizada por um psicólogo designado pela Fundação Universa, que informará ao candidato
seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.
9.14 Os resultados obtidos na avaliação psicológica poderão ser conhecidos, inclusive, com
o auxílio de um psicólogo, constituído pelo candidato às suas expensas para assessorá-lo ou
representá-lo no local e perante o psicólogo designado pela Fundação Universa.
9.15 O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro no Conselho Regional
de Psicologia.
9.16 Após a entrevista devolutiva, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo por
escrito, em formulário próprio por ele assinado, orientado ou não pelo seu psicólogo representante.
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9.17 Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto na avaliação
psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente.
9.18 Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for
considerado inapto na avaliação psicológica.
9.19 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os
eventos agendados, independentemente do motivo alegado.
9.20 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de
convocação para essa fase.
10 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
10.1 A sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado, será para fins de avaliação da conduta
pregressa e da idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público.
10.2 A Fundação Universa constituirá Comissão para cumprir o disposto no subitem 10.1 deste
edital.
10.3 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de
investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito.
10.4 A investigação terá início por ocasião da inscrição do candidato e poderá se estender até a
homologação do resultado final do concurso.
10.5 A sindicância de vida pregressa e investigação social será realizada com base em documentos
oficiais e informações constantes no formulário próprio, contendo perguntas de caráter pessoal,
a ser disponibilizado oportunamente no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>, o
qual deverá ser preenchido pelo candidato.
10.6 Durante todo o período do concurso, o candidato deverá manter atualizados os dados constantes do formulário, referido no subitem acima, assim como, cientificar, formal e circunstanciadamente, qualquer outro fato relevante para a investigação, não constante daquele documento.
10.7 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em local, data e horário a
serem posteriormente divulgados, por meio de edital específico, os documentos relacionados
nos subitens seguintes, juntamente com o formulário mencionado no subitem 10.5 deste edital.
10.8 Cópia autenticada em cartório do documento de identidade, com validade em todo o território nacional.
10.9 Cópia autenticada em cartório do cadastro de pessoa física (CPF).
10.10 Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista de 1.ª ou 2.ª categoria, ou do
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) do candidato do sexo masculino.
10.11 Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor ou certidão do cartório eleitoral, bem
como cópia do comprovante de votação e(ou) justificativa na última eleição, de ambos os turnos.
10.12 Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de declaração
do órgão público que comprove a última e(ou) a atual atividade profissional.
10.13 Cópia do comprovante da residência atual (correspondência de cobrança de água, luz,
telefone, contrato de aluguel, contracheque etc.).
10.14 Certidões negativas dos ofícios de distribuição da(s) cidade(s) na(s) qual(is) o candidato
tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, abrangendo os feitos cíveis, criminais, de protesto
de títulos, de interdição e de tutelas.
10.15 Certificado(s) de antecedentes, expedido(s) pela Polícia Civil da(s) unidade(s) da federação
em que o candidato tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.
10.16 Certidões cíveis e criminais da Justiça do Distrito Federal e Territórios e das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Militar da(s) cidade(s) onde o candidato tenha residido nos últimos
5 (cinco) anos.
10.16.1 Nos termos do subitem anterior, em caso de Certidão positiva, constando infrações
penais ou ações cíveis em andamento ou extintas, caberá ao candidato apresentar certidão de
inteiro teor em relação a cada processo, bem como a justificativa capaz de considerá-lo apto ao
exercício das funções do cargo.
10.17 Certidão do Cartório de Protesto de Título da cidade/município onde o candidato reside/
residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
10.18 Cópia autenticada das declarações de ajuste anual em nome do candidato, entregues à
Receita Federal nos últimos 5 (cinco) anos.
10.19 Duas fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 3x4, coloridas, com fundo
branco. As fotografias devem ostentar, na parte frontal inferior, as datas em que foram realizadas,
que devem contar, obrigatoriamente, com menos de 3 (três) meses do dia que for entregue o
formulário previsto no subitem 11.5 deste edital.
10.20 As certidões referidas nos subitens 11.14 a 11.17 deste edital deverão estar dentro do prazo
de validade, nunca superior a 90 (noventa) dias, e ter como referência a data estipulada em edital
específico para a sua entrega.
10.21 Não serão aceitos documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura.
10.22 A Comissão da sindicância de vida pregressa e investigação social, instituída pela Fundação
Universa para proceder à sindicância de vida pregressa e investigação social, poderá solicitar,
a qualquer tempo, que o candidato providencie, às suas expensas, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o
candidato.
10.23 O não atendimento da solicitação referida no subitem anterior ensejará a não recomendação
e a eliminação do candidato do concurso público.
10.24 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será não recomendado e eliminado do concurso
público o candidato que:
a) deixar de apresentar quaisquer das certidões, as cópias e a foto, exigidas nos subitens 11.8 a
11.19 deste edital, no período estabelecido em edital específico;
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b) apresentar documento e(ou) certidão falsos;
c) apresentar certidão com o prazo de validade vencido;
d) apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura;
e) tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário
previsto no subitem 11.5 deste edital.
10.25 Os fatos listados nos subitens seguintes maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar.
a) Ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo
disciplinar;
b) Possuir registros criminais;
c) Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa e social.
10.26 A publicação do resultado da sindicância de vida pregressa e investigação social listará
apenas os candidatos recomendados.
10.27 Será assegurado ao candidato não recomendado conhecer as razões que determinaram a sua
não recomendação, qual será motivada e fundamentada em critérios objetivos, com a finalidade
de livre e plena possibilidade de interposição de recurso.
10.28 O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autori
zação do candidato para que seja realizada a sua investigação.
10.29 As certidões, as cópias e as fotografias, exigidas nos subitens 11.8 a 11.19 deste edital, terão
validade somente para este concurso público e não serão devolvidas, tampouco será fornecida
cópia desta documentação.
10.30 Será eliminado do concurso público, em qualquer uma das fases, o candidato que na sindicância de vida pregressa e investigação social, for considerado não recomendado.
10.31 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa e investigação social
constarão em edital específico de convocação para essa fase.
11 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
11.1 A prova de capacidade física, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade mínima do
candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas e
demais exigências próprias do cargo, sendo o candidato considerado apto ou inapto.
11.2 O candidato deverá comparecer em data, em local e em horário a serem determinados em
edital próprio, com roupa apropriada para a prática de educação física, munido do documento de
identidade original e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, no máximo,
15 (quinze) dias anteriores à realização dos testes.
11.3 O atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto
a realizar a prova de capacidade física do concurso público para o cargo, sem qualquer restrição.
11.4 O atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo do médico responsável
por sua emissão, além do número de seu registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).
11.5 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar legíveis.
11.6 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos nos subitens 11.2 a 11.5
deste edital.
11.7 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o
início da prova e será retido pela Fundação Universa.
11.8 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior a prova de capacidade
física.
11.9 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar a prova,
sendo, consequentemente, eliminado do certame.
11.10 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes
ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo
concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.
11.10.1 A candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez que a impossibilite de realizar a prova de capacidade física, terá suspensa a sua avaliação física na presente
etapa. A candidata continuará participando das demais fases e etapas e, caso aprovada em todas
elas, será convocada para a realização da prova de capacidade física após o período máximo
de 120 (centro e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional, de acordo
com a conveniência da administração, sem prejuízo da participação nas demais fases e etapas
do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar a Fundação Universa, após o
período mencionado, para a realização da referida fase.
11.11 Não haverá segunda chamada para a realização da prova de capacidade física.
11.12 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local, na data
e no horário previstos para a realização da prova de capacidade física, conforme subitem 11.2
deste edital.
11.13 Caberá ao coordenador da banca examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos
durante a fase da prova de capacidade física.
10.14 Os testes previstos para aprova de capacidade física serão realizadas em até 2 (duas)
tentativas, com exceção da corrida, que será realizada em apenas 1 (uma) tentativa. Caso o
candidato não alcance o aproveitamento mínimo na primeira tentativa, poderá realizar, após 5
(cinco) minutos de descanso, a segunda tentativa.
11.15 A contagem oficial do tempo, da distância percorrida e do número de repetições efetuadas
pelos candidatos em cada teste será feita em voz alta exclusivamente por componente da banca
examinadora.
11.16 A critério da Administração, a realização da prova de capacidade física poderá ser remarcado, desde que devidamente justificada.
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11.17 A prova de capacidade física consistirá em teste de barra fixa, teste de flexão abdominal
e teste de corrida de 12 (doze) minutos, não necessariamente nessa ordem, e será aplicada por
banca examinadora composta por profissionais de educação física, registrados no Conselho
Regional de Educação Física.
11.17.1 Na medida do possível, todos os testes serão filmados e no teste de corrida de 12 (doze)
minutos o candidato poderá ser monitorado pelo uso de chip no calçado.
11.18 Os testes e os índices mínimos da prova de capacidade física obedecerão ao previsto
abaixo (masculino e feminino):
11.19 DESCRIÇÃO DOS TESTES
11.19.1 TESTE DINÂMICO DE BARRA FIXA (sexo masculino)
11.19.1.1 Posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, à frente do Examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal, a largura da pegada
deve ser aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos poderá ser em pronação (dorsos
das mãos voltados para o corpo do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o
corpo do executante), mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição
vertical, pernas estendidas e pés sem contato com o solo. Execução: ao comando de “iniciar”, o
candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte superior
da barra. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços. O corpo deve
permanecer na posição vertical durante o exercício. Contagem: o candidato do sexo masculino
somente será considerado apto neste teste se realizar, pelo menos, 5 (cinco) flexões completas.
11.19.1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente ai será
contado como uma execução completa;
b) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o
corpo e após o comando dado pela banca examinadora;
c) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando
na posição inicial, será permitida, neste caso, a flexão dos joelhos;
d) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando
sempre na posição inicial;
e) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente ai será
contado como uma execução completa e correta. A não extensão total dos cotovelos, antes do
inicio de uma nova execução, será considerado um movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato;
f) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para “descansar”;
g) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos.
11.19.1.3 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste dinâmico de barra:
a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das
execuções;
b) receber qualquer tipo de ajuda física após a tomada de posição inicial;
c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;
d) apoiar o queixo na barra;
e) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação a barra com movimento exclusivo de membros superiores;
f) soltar as mãos, em vez de completar o movimento com os cotovelos totalmente estendidos
após ultrapassar o queixo em relação à barra.
11.19.1.4 A banca examinadora irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, a banca examinadora repetirá o número do
último realizado de maneira correta.
11.19.1.5 A contagem considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da
banca examinadora.
11.19.1.6 Quando da realização da barra fixa, cada candidato disporá de 2 (duas) tentativas para
alcançar a performance mínima exigida. O intervalo entre as 2 (duas) tentativas deverá ser de 5
(cinco) minutos. O candidato que alcançar a performance estará apto para realizar o teste seguinte.
11.19.2 TESTE DINÂMICO DE BARRA FIXA (sexo feminino)
11.19.2.1 Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, à frente do examinador, pisando
sobre um ponto de apoio. Ao comando de “em posição”, a candidata empunhará a barra com as
palmas das mãos voltadas para fora (empunhadura em pronação), ou com as palmas das mãos
voltadas para o corpo da executante (empunhadura em supinação), mantendo os braços completamente flexionados, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em contato
com o ponto de apoio. Execução: ao comando de “iniciar”, o ponto de apoio é retirado, devendo
permanecer com os dois braços completamente flexionados e com o queixo, no mínimo, alinhado
com a barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma (barra). A partir dessa
posição o examinador, com o auxílio de um cronômetro, registrará o tempo de permanência da
candidata na posição. Contagem: o avaliador de banca informará quando ela atingir o tempo
mínimo exigido (estático por 10 segundos). Quando o exercício não atender ao previsto, o avaliador travará de imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até o momento em que
o exercício estava sendo realizado de maneira prevista.
11.19.2.2 Ao sexo feminino, aplica-se o disposto ao sexo masculino desde que compatível com
as orientações descritas nos subitem anterior.
11.19.3 TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL (ambos os sexos)
11.19.3.1 Posição inicial: o candidato posiciona-se à frente do Examinador. Ao comando de “em
posição”, o executante tomará a posição deitado em decúbito dorsal, com as mãos cruzadas no
peito na altura dos ombros, os joelhos em uma angulação de 90º e os pés alinhados com prolongamento do quadril e firmes ao solo. Os pés do executante são seguros por outra pessoa, para

Nº 165, quarta-feira, 26 de agosto de 2015

Diário Oficial do Distrito Federal

evitar que se levantem do solo. As coxas e os joelhos deverão permanecer livres. Os calcanhares
deverão permanecer a não menos de 30 cm (trinta centímetros) das nádegas.
11.19.3.2 Execução: ao comando de “iniciar”, o executante flexionará o tronco em relação ao
solo, retornando à posição inicial. Os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por
um silvo breve de apito ou em voz alta. O candidato flexionará o tronco até tocar os cotovelos
no terço distal das coxas (Tempo 1), e, em seguida, voltará a posição inicial até que as escápulas
toquem o solo (Tempo 2). Cada vez que o Tempo 2 se completar, deve ser contada uma repetição.
11.19.3.3 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) ao final de cada repetição, a cabeça deve encostar-se ao solo;
b) a banca examinadora irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o
exercício não atender ao previsto neste edital, a banca examinadora repetirá o número do último
realizado de maneira correta;
c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial – somente aí será contada como
sendo uma execução completa;
d) somente será contado o exercício realizado completamente;
e) a execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre as
repetições. A pausa ou o repouso entre as repetições serão considerados como término do exercício, sendo computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento.
11.19.3.4 No tempo máximo de 1 (um) minuto, para o sexo masculino serão exigidos 35 (trinta
e cinco) flexões abdominais e para o sexo feminino 28, sob pena de serem considerados inaptos.
Acima do tempo e abaixo das quantidades referidas, de 35 e 28 abdominais, o candidato ou
candidata será considerado inapto (a), respectivamente.
11.19.3.5 Quando da realização dos abdominais, cada candidato, independentemente do sexo,
disporá de 2 (duas) tentativas para alcançar a performance mínima exigida. O intervalo entre
as 2 (duas) tentativas deverá ser de 5 (cinco) minutos. O candidato que alcançar a performance
estará apto para realizar o teste seguinte.
11.19.4 TESTE DE CORRIDA (ambos os sexos)
11.19.4.1 Execução: o teste será realizado em local previamente demarcado, com identificação
da metragem ao longo do trajeto. O candidato terá o prazo de 12 (doze) minutos para executar o
teste. Para a realização do teste de corrida, o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir.
11.19.4.2 Durante a realização do teste, o candidato não poderá abandonar a pista sem a liberação
do fiscal, dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na
mão etc.), bem como não poderá deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação
da pista, depois de findos os doze minutos, sem a respectiva liberação do fiscal, sob pena de ser
considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso.
11.19.4.3 A execução deste teste levará em consideração as seguintes observações:
a) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a registrada
pela banca examinadora;
b) o candidato poderá caminhar, parar e, se quiser, recomeçar a correr;
c) o candidato não poderá abandonar a pista demarcada, até que seja liberado pelo fiscal do teste;
d) os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito ou em voz alta;
e) o relógio do Examinador do teste controlará o tempo oficial do teste, sendo o único que servirá
de referência para o início e o término;
f) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer o seu nome ou o seu número,
em voz alta, para a banca examinadora que estiver marcando o seu percurso e será informado
de quantas voltas completou naquele momento;
g) após o apito que indica o término do teste, o candidato deve evitar parar bruscamente a corrida,
evitando ter um mal súbito. A orientação é para que o candidato continue a correr ou caminhar
no sentido transversal da pista, no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término
do tempo do teste.
11.19.4.4 Para o sexo masculino serão exigidos um mínimo de 2.300 (dois mil e trezentos) metros no tempo de 12 (doze) minutos, para que seja considerado apto neste teste. Já para o sexo
feminino serão exigidos um mínimo de 1900 (um mil e novecentos) metros no tempo de 12
(doze) minutos, para que seja considerada apta neste teste. Acima do tempo e abaixo da distância
fixada, o candidato(a) será considerado(a) inapto (a), respectivamente.
11.20 Os casos omissos ocorridos nos locais dos testes serão resolvidos pelo coordenador da
banca examinadora.
11.21 Demais informações a respeito da prova de capacidade física constarão em edital específico
de convocação para essa fase.
12 DO CURSO DE FORMAÇÃO
12.1 O curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a duração de 240 (duzentos e quarenta) horas-aula. As aulas serão ministradas de segunda-feira a sexta-feira, podendo,
ainda, a critério da Fundação Universa em conjunto com a Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, estender-se aos sábados, domingos e
feriados e em período noturno.
12.2 O candidato convocado, mediante o edital específico, deverá efetuar a matrícula para curso
de formação e, ainda, providenciar e entregar a documentação solicitada.
12.3 No término do curso de formação será aplicada prova de verificação de aprendizagem. A
prova será composta de 50 (cinquenta) questões e avaliará as habilidades e os conhecimentos
do candidato, conforme as disciplinas e conteúdos ministrados nas aulas.
12.4 Será realizada prova com questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em
cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando entre
o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 50,00 (cinquenta) pontos.
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12.5 Todos os candidatos terão sua prova corrigida por meio de processamento eletrônico, a
partir das marcações feitas na folha de respostas.
12.6 O valor de cada questão será igual a: 50 ∕ (50 - n) ponto, em que (n) representa o número
de questões anuladas.
12.6.1 A pontuação final de cada candidato na prova será obtida pela multiplicação da quantidade
de questões acertadas, conforme gabarito oficial definitivo, pelo valor de cada questão.
12.7 A nota final do curso de formação, para fins de classificação, será a mesma obtida na prova
de verificação de aprendizagem.
12.8 Será considerado eliminado do curso de formação e, consequentemente, do concurso
público o candidato que:
a) deixar de efetuar a matrícula no período estipulado em edital específico;
b) deixar de comparecer ou se afastar por qualquer motivo do curso de formação;
c) for desligado do curso de formação, por descumprir normas do Distrito Federal e da legislação
vigente;
d) não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios;
e) obtiver nota inferior a 30,00 (trinta) pontos na prova de verificação de aprendizagem;
f) for ausente na prova de verificação de aprendizagem;
g) ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) de faltas, ainda que justificadas, no curso de formação.
12.9 O candidato inscrito no curso de formação perceberá, a título de ajuda financeira, durante
a realização do curso, 50% (cinquenta por cento) da remuneração básica fixada para o Padrão
Inicial do cargo, até a data do desligamento do curso de formação, cujo ônus compete ao Governo do Distrito Federal. A solicitação ocorrerá em formulário próprio, a ser disponibilizado
oportunamente no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>.
12.9.1 No caso de o candidato ser ocupante, em caráter efetivo, de cargo ou emprego em órgão
da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal, ficará afastado do
cargo ou emprego durante o curso de formação, sendo-lhe facultado optar pela percepção do
vencimento ou salário e as vantagens permanentes do cargo ou emprego efetivo que ocupar,
mantida a filiação previdenciária.
12.10 Demais informações a respeito do curso de formação constarão de edital específico de
convocação para essa etapa.
13 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
13.1 Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida por meio de processamento eletrônico,
a partir das marcações feitas na folha de respostas.
13.2 A nota na prova objetiva será composta da seguinte forma:
a) Conhecimentos gerais: o valor de cada questão será igual a: 20 ∕ (20 - n) ponto, em que (n)
representa o número de questões anuladas;
b) Conhecimentos específicos: o valor de cada questão será igual a: 40 ∕ (40 - n) ponto, em que
(n) representa o número de questões anuladas.
13.2.1 A nota em cada área conhecimento da prova objetiva será obtida pela multiplicação da
quantidade de questões acertadas, conforme gabarito oficial definitivo, pelo valor de cada questão.
13.2.2 A pontuação final de cada candidato na prova objetiva será obtida pela soma das notas
obtidas em cada área de conhecimento.
13.3 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que:
a) obtiver pontuação inferior a 10,00 (dez) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;
b) obtiver pontuação inferior a 20,00 (vinte) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos.
13.3.1 O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no
concurso público.
13.4 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 13.3 deste edital serão ordenados de
acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva.
13.5 Com base na lista organizada na forma do subitem anterior, terão a prova discursiva avaliada os candidatos classificados até as posições-limite indicadas no quadro abaixo. Não será
corrigida a prova discursiva do candidato não classificado na forma deste subitem, os quais serão
considerados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público.
CARGO

DAS VAGAS
(AMPLA CONCORRÊNCIA)

DAS VAGAS
(CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA)

CARGO 101: ATENDENTE DE
REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCA1.149
287
TIVO
13.5.1 Serão respeitadas as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, conforme item 5
deste edital, e os empates na última posição.
13.6 Será reprovado na prova discursiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver
pontuação inferior a 10,00 (dez) pontos. O candidato eliminado no presente subitem não terá
classificação alguma no concurso público.
13.7 Os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior serão ordenados de acordo com
os valores decrescentes da soma das notas finais nas provas objetiva e discursiva.
13.8 Com base na lista organizada na forma do subitem anterior, todos os candidatos serão
convocados para realizar a avaliação psicológica. Os candidatos não convocados no presente
subitem estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público.
13.9 Os candidatos não eliminados na avaliação psicológica serão ordenados de acordo com os
valores decrescentes da soma das notas finais nas provas objetiva e discursiva.
13.10 Com base na lista organizada na forma do subitem anterior, serão convocados todos os
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candidatos para realizar a sindicância de vida pregressa e investigação social. Os candidatos
não convocados no presente subitem estarão eliminados e não terão classificação alguma no
concurso público.
13.11 Os candidatos não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da soma das notas finais nas provas objetiva e discursiva.
13.12 Com base na lista organizada na forma do subitem anterior, serão convocados todos os
candidatos para realizar a prova de capacidade física. Os candidatos não convocados no presente
subitem estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público.
13.13 Os candidatos não eliminados na prova de capacidade física serão ordenados de acordo
com os valores decrescentes da soma das notas finais nas provas objetiva e discursiva.
13.14 Com base na lista organizada na forma do subitem anterior, serão convocados para realizar
o curso de formação os candidatos classificados até as posições-limite indicadas no quadro abaixo.
Os candidatos não convocados no presente subitem estarão eliminados e não terão classificação
alguma no concurso público, exceto se o número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva,
não for preenchido.
CARGO
CARGO 101: ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO

DAS VAGAS
(AMPLA CONCORRÊNCIA)

DAS VAGAS
(CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA)

575

143

13.14.1 Serão respeitadas as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, conforme item 5
deste edital, e os empates na última posição.
13.15 Será reprovado no curso de formação e eliminado do concurso público o candidato
mencionado no subitem 12.8 deste edital. O candidato eliminado no presente subitem não terá
classificação alguma no concurso público.
14 DA NOTA FINAL
14.1 A nota final no concurso público será a soma das notas obtidas pelo candidato nas provas
objetiva, discursiva e de verificação de aprendizagem do curso de formação.
14.2 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final no
concurso público.
15 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
15.1 Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) for mais idoso;
b) obtiver a maior nota na área de conhecimentos específicos da prova objetiva;
c) obtiver a maior nota na prova discursiva;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva;
e) obtiver a maior nota na prova de verificação de aprendizagem do curso de formação.
16 DOS RECURSOS
16.1 O candidato poderá interpor recurso contra as seguintes publicações:
a) gabarito oficial preliminar da prova objetiva;
b) resultado preliminar da prova objetiva;
c) resultado preliminar da prova discursiva;
d) resultado preliminar da avaliação psicológica;
e) resultado preliminar da avaliação de vida pregressa e investigação social;
f) resultado preliminar da prova de capacidade física;
g) gabarito oficial preliminar da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação.
16.1.1 O candidato que desejar interpor recurso, conforme subitem acima, disporá de até 10
(dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação, conforme o modelo
correspondente de formulário que será disponibilizado no momento de divulgação.
16.2 Os recursos poderão ser entregues pessoalmente ou por procurador, mediante procuração
do interessado, com firma reconhecida em cartório, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
16.2.1 Não será aceito recurso via postal, fax, Internet, correio eletrônico e(ou) fora do prazo.
16.3 O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado, no endereço eletrônico <http://
www.universa.org.br>, no 1.º (primeiro) dia útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva.
16.4 Para interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva e(ou) contra o
gabarito oficial preliminar da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação, o
candidato deverá entregar o recurso com as seguintes especificações:
a) capa única constando: código do cargo, nome do cargo, nome do candidato, inscrição, CPF
e assinatura;
b) folhas separadas para itens diferentes;
c) indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada
pela Fundação Universa em cada folha;
d) argumentação lógica e consistente para cada questão;
e) sem identificação do candidato no corpo do recurso;
f) recurso digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo a ser disponibilizado.
16.5 Não serão apreciados recursos que forem apresentados com argumentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
16.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou
marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
16.7 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes
ou intempestivos em formulário diferente do exigido e(ou) fora das especificações estabelecidas
neste edital e em outros editais ou nas instruções divulgadas no formulário de recursos serão
indeferidos.
16.8 Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso
ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
16.9 Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
16.10 Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso.
16.11 Se, do exame de recursos, resultar anulação da questão, haverá ajuste proporcional ao
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sistema de pontuação, conforme cálculo do subitem 13.2 deste edital, 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. Em nenhuma hipótese,
o quantitativo de questões sofrerá alteração.
16.12 A resposta do recurso indeferido do candidato será disponibilizada na opção “Download
de Documentos” no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>, pelo prazo de 1 (um)
ano a contar da data de sua disponibilização. Não serão encaminhadas respostas individuais aos
candidatos.
16.12.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido.
16.13 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações do gabarito
oficial preliminar da prova objetiva e do gabarito oficial preliminar da prova de verificação de
aprendizagem do curso de formação serão divulgadas, no endereço eletrônico <http://www.
universa.org.br>, em data a ser divulgada nos gabaritos oficiais definitivos.
16.14 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este concurso público,
contidas neste edital, nos comunicados e em outros editais específicos a serem publicados.
17.2 Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos
os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do
Distrito Federal e do endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>.
17.3 Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, material,
exames, viagem, alimentação e estada decorrentes de sua participação no concurso público.
17.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público, exceto quanto ao
item 7 deste edital, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada
no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3307-7530 ou via
endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>.
17.5 O candidato que desejar relatar à Fundação Universa fatos ocorridos durante a realização
do concurso público deverá fazê-lo, por meio de requerimento administrativo, na Central de
Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no endereço citado no subitem
anterior, ou, ainda, por meio de mensagem enviada para o endereço eletrônico <atendimento@
universa.org.br>.
17.5.1 O requerimento administrativo que, por erro do candidato, não for corretamente encaminhado à Fundação Universa, poderá não ser conhecido.
17.6 O candidato que desejar corrigir o nome ou o CPF fornecido durante o processo de inscrição deverá protocolar requerimento administrativo, na Central de Atendimento ao Candidato
da Fundação Universa, localizada no endereço citado no subitem 17.4 deste edital, com a cópia
autenticada em cartório dos documentos que contenham os dados corretos ou a cópia autenticada em cartório da sentença homologatória de retificação do registro civil, que contenham os
dados corretos.
17.7 O candidato deverá manter atualizados os seus dados pessoais e o seu endereço perante a
Fundação Universa, enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento
administrativo, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no
endereço citado no subitem 17.4 deste edital, e perante a Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, após a homologação do resultado final,
se aprovado e classificado, e enquanto estiver dentro do prazo de validade do concurso público.
17.7.1 Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados.
17.8 O resultado final do concurso público será homologado na forma da lei.
17.9 O cadastro de reserva estabelecido neste edital gera para o candidato apenas a expectativa
de direito à nomeação, limitada ao prazo de validade do presente concurso público e observada
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, bem como a conveniência e o interesse
da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal.
17.9.1 De acordo com o § 2º do Art. 13, da Lei Complementar n.º 840, de 23 de dezembro de
2011, o candidato poderá solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do ato de sua nomeação.
17.10 O candidato aprovado e classificado no presente concurso público, quando nomeado,
deverá submeter-se à avaliação médica pré-admissional, bem como apresentar-se munido dos
documentos exigidos neste edital. A posse do candidato dependerá de prévia inspeção médica e a
inobservância do disposto neste subitem implicará em impedimento ao ato de posse, nos termos
da legislação vigente. O candidato nomeado que não cumprir o presente subitem será considerado
desistente e gerará a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude
do Distrito Federal o direito de convocar o próximo candidato classificado.
17.10.1 A avaliação médica pré-admissional mencionada no subitem acima é obrigatória, nos
termos da legislação vigente.
17.11 Todas as informações relativas à convocação e à contratação, após a homologação do
resultado final, deverão ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventude do Distrito Federal.
17.12 O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, contado a partir da data
de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por
igual período.
17.13 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas
provas do concurso público.
17.14 Acarretará a eliminação sumária do candidato do concurso público, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas neste edital.
17.15 Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de aprovação e(ou)
classificação no concurso público, valendo para esse fim a homologação do resultado final no
Diário Oficial do Distrito Federal.
17.16 Todos os resultados dos cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda
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casa decimal, arredondando-se o número para cima se o algarismo da terceira casa decimal for
igual ou superior a 5 (cinco).
17.17 Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por
meio de outro edital.
17.18 Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Universa em conjunto com a Secretaria
de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal.
JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO
SOCIOEDUCATIVO
EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ATRS, DE 25 DE AGOSTO DE 2015
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 CONHECIMENTOS GERAIS
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das
letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão. 4.1 Emprego
de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de
textual sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da
estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos
da oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Emprego
dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo
de crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do texto.
6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêneros
e níveis de formalidade.
1.2 ATUALIDADES: 1. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações
internacionais e seus conflitos, educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações
históricas. 2. Sistema educacional brasileiro e a questão da educação nos dias atuais, a escola
como espaço social, história dos movimentos sociais e mobilização social. 3. Atualidades e
contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais referentes ao Distrito
Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE.
1.3 NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e BrOffice).
3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome e similares). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express, Mozilla
Thunderbird e similares). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão.
3.6 Redes sociais. 3.7 Computação na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de organização
e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação.
5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos
para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).
1.4 LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL: 1. Dos Fundamentos da Organização dos
Poderes e do Distrito Federal. 2. Da organização do Distrito Federal. 3. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. 4. Dos Servidores Públicos.
1.5 NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição: conceito e classificação. 2.
Normas Constitucionais relativas à Administração e aos Servidores Públicos. 3. Direitos e Garantias Fundamentais. 4. Segurança Pública. 5. Organização do Estado. 6. Os Direitos Humanos
na Constituição Federal de 1988 (artigos 5.º ao 15.º).
1.6 NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Administração Pública. 2. Poder Hierárquico. 3. Polícia e Poder de Polícia. 4. Ato Administrativo. 5. Servidor Público. 6. Órgãos e
Agentes Públicos. 7. Lei Complementar nº 840/2011.
2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Prevenção e combate a incêndio. 2. Identificação, emprego e utilização de equipamentos
eletrônicos de segurança: sensores, sistemas de alarme, cercas elétricas, CFTV (circuito fechado de televisão) 3. Defesa pessoal. 3.1 Estratégias e procedimentos teórico-metodológicos
em Reintegração Socioeducativo - articulação com a situação de intervenção 4. Noções de
primeiros-socorros. 4.1. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos 5. Relações
Humanas. 6. Qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade; apresentação; atenção;
cortesia; interesse; presteza; eficiência; tolerância; discrição; conduta; objetividade. 7. Trabalho
em equipe 8. Planejamento de segurança. 9. Mediação de Conflitos. 10. História Social da criança
e da família. 11. Desenvolvimento da criança e do adolescente. 12. Formas de violência contra a
criança e o adolescente. 13. Violência sexual contra crianças e adolescentes. 14. Características
especiais dos maus tratos. 15. Exclusão social. 16. Sistema de garantia de direitos da criança e
do adolescente. 17. Proteção integral: políticas integradas. 18. Conselho de direitos: atribuições,
o que é e o que faz (Lei distrital 5.244/13). 19. Conselho Tutelar: atribuições, o que é e o que
faz (Lei distrital 5.294/14 e alterações posteriores). 20. Crianças e adolescentes em situação de
rua. 21. Ato infracional e suas vicissitudes. 22. Trabalho com grupos. 23. Trabalho com famílias:
famílias em situação de vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e os
novos arranjos familiares, multifamílias, violência e abuso na família. 24. Ética profissional. 25.
Diretrizes de Riad – Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil.
26. Regras de Tóquio - Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas não
Privativas de Liberdade. LEGISLAÇÃO: 1. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
– SINASE - Lei 12.594/2012 e alterações posteriores. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) (Lei 8.069, de 13/7/1990) e alterações posteriores. Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997(Lei
de Tortura). 3. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 4. Convenção Internacional sobre
os Direitos da Criança. 5. Regras de Beijing - Regras Mínimas da Organização das Nações
Unidas para a administração da Justiça da Infância e da Juventude. 6. Lei nº 4.898/1965 (Abuso
de autoridade). 7. Lei nº 7.716/1989 (Lei contra o Preconceito) e alterações posteriores. 8. Lei
nº 8.429, de 02/06/92 (Improbidade Administrativa) e alterações posteriores.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO
EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ATRS, DE 25 DE AGOSTO DE 2015
ANEXO II
REQUERIMENTO PARA VAGA DESTINADA AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
O candidato
_________________________________________________________________________
_, inscrição n.º___________________, CPF n.º_______________________, inscrito para
o concurso público regido pelo EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ATRS, vem requerer a vaga
destinada a candidato com deficiência. Nessa ocasião, o referido candidato apresentou laudo
médico com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador:
___________________________________________________________________________
Código correspondente da CID:
___________________________________________________________________________
Nome e número de registro do médico responsável pelo laudo no Conselho Regional de
Medicina (CRM):
___________________________________________________________________________
Observação: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual
passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o candidato declara sua expressa concordância com o enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.º 5.296/2004, especialmente no que
concerne ao conteúdo do item 5 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos
em caso de não homologação de sua situação por ocasião da realização da perícia médica
para os candidatos com deficiência.
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL
O candidato
_________________________________________________________________________
_, inscrição n.º__________________ CPF n.º_______________________, inscrito para o
concurso público regido pelo EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ATRS, vem requerer atendimento
especial para o dia de realização das provas, conforme a seguir.
No quadro a seguir, selecione o tipo de prova e(ou) o(s) tratamento(s) especial(is) necessário(s).

Necessidades gerais:
( ) sala para amamentação
( ) sala térrea (dificuldade para locomoção/limitações
físicas)
( ) sala individual (candidato com doença contagiosa/
outras)
Especificar:___________________________
( ) mesa para cadeira de rodas
( ) mesa e cadeira separadas
( ) apoio para perna
( ) obesidade
( ) gravidez de risco
( ) dislexia

Auxílio para preenchimento:
( ) dificuldade/impossibilidade de preencher a folha de
respostas das provas objetiva
e discursiva
Necessidades visuais
( ) auxílio na leitura da prova
(ledor)
( ) prova em braile e ledor
( ) prova ampliada (fonte 16)
( ) prova superampliada (fonte
28)
Necessidades auditivas
( ) intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
( ) leitura labial

________________________________, ______ de _____________________ de 20___.
________________________________________________________
Assinatura do candidato
Homologado: ( ) sim ( ) não
Motivo da não homologação: __________________________________________
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PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO
VAGA DESTINADA AO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E(OU) ATENDIMENTO ESPECIAL
Inscrição:

Nome:

Código do cargo:

Cargo:

Data: ____/ ____/ 20____.

Horário:

EDITAL N.º 1 – SECRIANÇA-ATRS

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 09/2015-PGDF.
PROCESSO: 020.001.774/2015. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO
FEDERAL X INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS – IBET (CNPJ nº
63.104.475/0001-48). OBJETO: Participação do Procurador Hugo de Pontes Cezario, no curso de
Pós Graduação lato sensu em Direito Tributário, conforme especifica o Projeto Básico e a Inexigibilidade de Licitação nº 10, que passam a integrar o presente Contrato. VALOR: R$ 12.000,00
(doze mil reais). ASSINATURA: 29/07/2015. VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. NOTA DE EMPENHO:
2015NE00139 de 21/07/2015, Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais). COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária – 12901, Programa de Trabalho – 03122600390830004, Fonte
de Recurso – 170, Natureza da Despesa – 339039. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL:
MÁRCIA CARVALHO GAZETA, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Pela CONTRATADA: ROBERTA MARIA RANGEL, Coordenadora.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 16/2013
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 Contratada: JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ nº 05.231.453/0001-42 - Objeto:
prestação de serviços de suporte técnico on-line e telefônico, manutenção corretiva e atualização de versão do programa Channel - prorrogação de vigência contratual - Processo
n.º 000.024.858/2011 - Licitação: Inexigível - com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei nº
8.666/93. Fundamento Legal do Aditivo: art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 – Vigência e
Execução: de 12/08/2015 a 11/08/2016. Valor do Aditivo: R$11.024,88 (onze mil, vinte e
quatro reais e oitenta e oito centavos) - Unidade Gestora 20101 – Gestão 01 - Classificação
Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- Programa de Trabalho: 01126600525572568 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO
NÃO VINCULADO - Número da Nota de Empenho: 2015NE00105 – Data de Emissão da
NE: 20/01/2015 - Valor: R$6.364,43 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta
e três centavos) - Data da assinatura: 11/08/2015 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Sergio de Lima Viola.
Datas de Publicação dos termos anteriores: Contrato nº 16/2013 (DODF nº 169, pág. 57,
de 16/08/2013); 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2013 (DODF nº 143, pág. 190, de
15/07/2014).
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 17/2013
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada: OI S.A - CNPJ nº 76.535.764/0001-43 - Objeto: Fornecimento e instalação de uma
linha telefônica, com a prestação de serviços de Discagem Direta Gratuita - DDG, na modalidade 0800, com sistema de tarifação reversa, que possibilite o reconhecimento de ligações
locais e de longa distância, em âmbito regional e nacional, originadas de telefones fixos ou
móveis, destinadas à Ouvidoria do TCDF - prorrogação do prazo de vigência contratual Processo n.º 000.017.228/2012 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 46/2012 - com fulcro na
Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993,
bem como pelo Decreto Distrital nº 23.460/2002, Decreto Distrital nº 25.966/2005, Decreto
Federal nº 5450/2005 e demais legislações aplicáveis. Fundamento Legal do Aditivo: art
57, inciso II da Lei nº 8666/93 – Vigência e Execução: de 29/08/2015 a 28/08/2016. Valor
estimado do Aditivo: R$12.891,38 (doze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e
oito centavos) - Unidade Gestora 20101 – Gestão 01 - Classificação Orçamentária: 339039
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho:
01122600585170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Número da Nota de Empenho: 2015NE00146 – Data de emissão da NE: 26/01/2015 - Valor:
R$4.000,00 (quatro mil reais) - Data da assinatura: 13/08/2015 - Assinam: pelo Contratante,
Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Nelson Naozo Moreira Kumeda e Fábio
Henrique Gonçalves Cury
Datas de Publicação dos termos anteriores: Contrato nº 17/2013 (DODF nº 184, pag. 46,
04/09/2013); 1º TA CT 17/2013 (DODF nº 172, pág. 74, 21/08/2014).
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 12/2015
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ nº 04.281.586/0001-60
- Objeto: prestação de serviço de apoio administrativo de técnico em secretariado, recepção,
agente de portaria e mensageria, no âmbito do TCDF - alteração qualitativa do objeto com
redução do valor contratual - Processo n.º 000.005.433/2015 - Licitação: Pregão Eletrônico
nº 18/2015, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011, 4.766/2012,
4.794/2012 e 4.799/2012, pelos Decretos Distritais nos 23.460/2002, 25.966/2005 e
35.592/2014, Decreto Federal nº 5450/2005, no que couber, e demais legislações aplicáveis
- Fundamento Legal do Aditivo: art. 65, inciso I, alínea “a” e § 1º da Lei nº 8.666/93. – Vigência e Execução: de 24/08/2015 a 30/06/2016. Valor de Redução do Aditivo: R$10.439,16
(dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) - Unidade Gestora 20101
– Gestão 01 - Classificação Orçamentária: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Programa de Trabalho: 01122600585170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO
VINCULADO - Número da Nota de Empenho: 2015NE00611 – Data de Emissão da NE:
22/05/2015 - Valor: R$761.228,82 (setecentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e oito
reais e oitenta e dois centavos) - Data da assinatura: 24/08/2015 - Assinam: pelo Tribunal,
Ariel Dias Lima e, pela Contratada, Paulo George Lacerda Conceição.
Data de Publicação do Termo Anterior: Contrato nº 12/2015 (DODF Nº 108, pág. 56,
08/06/2015).

INEDITORIAIS
HOSPITAL DA CRIANÇA JOSE DE ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 174/2015
PROCESSO: 2015.11.1743.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 31/08/2015 as 18:00 horas, estará recebendo,
por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento n°
174/2015, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde (Agulha siliconada, Conector
para cateter , Dialisador,...), por meio do Sistema de Registro de Preços, visando atender as
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões
editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados
poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e
no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N°
33.390/11. Brasília, 25 de Agosto de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador
de Suprimentos, ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO Nº 179/2015
PROCESSO: 2015.21.1747.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 31/08/2015 as 18:00 horas, estará recebendo,
propostas relativas ao Chamamento n° 179/2015, cujo objeto é a Aquisição de Materiais de
consumo (Ribbon para impressora de cartões e Rolo de papel térmico para totens de emissão de
senhas), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB.
Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado.
Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou
acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital
N° 33.390/11. Brasília, 25 de Agosto de 2015. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador
de Suprimentos, ICIPE/HCB.
FILANTROPIA-145/2015

2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO D. F.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
LÉA EMÍLIA BRAUNE PORTUGAL, Titular do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito
Federal, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por parte
da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES QUE COMPÕE O CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE RESIDENCIAL DA REGIÃO DE SANTA
MARIA, Associação Civil sem fins lucrativos, com sede em Santa Maria, DF, inscrita no CNPJ
13.138.812/0001-40, na qualidade de requerente e representante dos adquirentes dos lotes
de terrenos do Loteamento a ser implantado na gleba de terras com área de 37ha.96a.13ca.,
oriunda da unificação de duas partes de terras, sendo uma de 19ha.80a.10ca. e outra de
18ha.16a.03ca., objeto das matrículas 8.935 e 8.936, dentro da Fazenda “Santa Bárbara”,
conforme croqui abaixo, foi aqui depositado, para os fins da Lei n° 6.766, de 19/12/1979,
a documentação exigida pelo artigo 18, da referida lei e legislações aplicáveis à espécie,
relativa ao MEMORIAL DE PARCELAMENTO, por LOTEAMENTO, PARQUE DO MIRANTE, Setor Habitacional Tororó (SHTO), Região Administrativa de Santa Maria – RA
XIII, consubstanciado no Memorial Descritivo de Regularização de Parcelamento MDE-

