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SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 12/2018 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a realização de
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior
e de nível médio do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a que se refere o Edital
nº 03/2018 de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal e no
Diário Oficial do Distrito Federal na edição de 30/05/2018, resolve:
1.Informar que as questões atribuídas a todos os candidatos que realizaram a prova e as alterações de
gabaritos, objeto de recursos julgados procedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas,
conforme disposto no Capítulo dos Recursos dos Editais acima mencionados, estarão disponíveis no site
www.concursosfcc.com.br, a partir da publicação deste Edital.
1.1 As respostas de todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento
de todos os candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7
(sete) dias a contar da data de sua divulgação.
2. Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, os candidatos poderão verificar seus resultados
no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) para o cargo do Edital nº 03/2018 (Técnico
Legislativo - Categoria: Técnico Legislativo).
3.Estabelecer que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva e da Prova Discursiva, nos termos do
Edital de Abertura do certame, estará disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos
Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso
Público.
4.Informar que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no prazo de 10
(dez) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso
Público.

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2018.
Deputado JOE VALLE

Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

EDITAL Nº 13/2018 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DISCURSIVAS CARGO DE PROCURADOR LEGISLATIVO

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a realização de
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior
e de nível médio do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a que se refere o Edital
nº 05/2018, de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal e no
Diário Oficial do Distrito Federal na edição de 30/05/2018, resolve:
1.Informar que os recursos após a divulgação dos resultados foram analisados e considerados
improcedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, conforme disposto no Capítulo 11 do
Edital acima mencionado.
1.1 As respostas de todos os recursos serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no
Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer
caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.
2. Tornar pública como definitiva a lista dos candidatos habilitados após a realização das Provas Objetivas
divulgada no site da Fundação Carlos Chagas, por meio do Edital nº 08/2018 de Divulgação dos
Resultados publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na edição em 07.11 . 2 0 1 8 .
3. Convocar os candidatos habilitados nas Provas Objetivas para as Provas Discursivas para o cargo de
Procurador, conforme o Capítulo 6 do Edital nº 05/2018 de acordo com as instruções a seguir:
4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS
4.1 As Provas Discursivas serão realizadas na cidade de Brasília/DF, nas datas, nos horários e na duração
das provas mencionadas abaixo:
4.1.1Edital nº 05/2018 - Cargo: Procurador
Dia 15.12.2018 (Sábado)
Período: TARDE (Horário Local)
Horário de Apresentação: 13h00
Horário de Fechamento dos Portões: 13h30min
Duração: 5h00
Permanência mínima: 3 horas
4.2 Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, que será
enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas www. c o n c u r s o s f c c . c o m . b r.
4.3 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º dia que antecede a aplicação das provas ou
em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar em contato com
o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-
4388, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site da Fundação
Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, para verificar o local de realização de sua prova.
4.3.1 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local
constantes no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas.
4.3.2 É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois ele contém dados necessários para
melhor orientação do candidato.
4.4 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado, nos termos
do disposto no item 7.9 do Edital nº 05/2018.
4.5 O candidato deverá ingressar na sala indicada no seu Cartão Informativo tão logo realizada a abertura
dos portões para o fim de ter seu material vistoriado, garantindo a pontualidade do início das provas.
4.6 Durante a realização da Prova Discursiva, para o cargo de Procurador (Edital nº 05/2018), o candidato
poderá consultar a Constituição Federal e demais legislações ("lei seca"), desacompanhadas de quaisquer
anotações ou comentários, podendo consultar, também, súmulas, sem comentários ou anotações. O material
de consulta será submetido à inspeção, antes ou durante a realização da prova, por Comissão especialmente
a esse fim designada.
4.6.1 O candidato deverá trazer os textos de consulta com as partes vetadas já isoladas, por grampos ou fita
adesiva, de modo a impedir sua utilização.
4.6.2 O material facultado à consulta pelos candidatos deverá observar as instruções do Anexo I do
presente Edital.
4.6.3 Serão excluídos os candidatos que utilizarem material não permitido.
4.7 Os critérios de avaliação para a Segunda Fase - Prova Discursiva do cargo de Procurador Legislativo
constam do Anexo II do presente Edital.

4.8 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público e, em
especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando da
aplicação das provas, a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do caderno de
questões, para posterior exame grafotécnico.
4.9 Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais
nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de prova.
4.10 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 05/2018 de Abertura de
Inscrições, e neste Edital de Convocação.

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2018.
Deputado JOE VALLE

Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

ANEXO I
PROVAS ESCRITAS DISSERTATIVAS - INSTRUÇÕES

PARA VISTORIA DOS MATERIAIS
1. De acordo com o item 6.7, do Capítulo 6 do Edital nº 05/2018 de Abertura de Inscrições:
6.7 Na Prova Discursiva (Provas D1 e D2), o candidato poderá consultar a Constituição Federal e demais
legislações ("lei seca"), desacompanhadas de quaisquer anotações ou comentários, podendo consultar,
também, súmulas, sem comentários ou anotações. O material de consulta será submetido à inspeção, antes
ou durante a realização da prova, por Comissão especialmente a esse fim designada.
2. Instruções:
2.1 O material de consulta será submetido à inspeção por Comissão especialmente designada a esse
fim.
2.2 A vistoria do material deverá ser iniciada a partir da identificação dos candidatos na sala de prova e
durante a realização das Provas.
2.3 É permitida a utilização dos seguintes materiais, em língua portuguesa:
a) legislação e súmulas não comentadas, não anotadas e não comparadas;
b) leis de Introdução dos Códigos;
c) índice alfabético-remissivo e cronológico;
d) separação de códigos por cores, marcador de página, post-its, clipes ou similares, com remissão apenas
a lei, sem comentários ou anotações;
e) instruções normativas, atos, portarias, provimentos;
f) regimento interno dos Tribunais;
g) material impresso da legislação seca obtido por intermédio da internet nos sites oficiais;
h) material fotocopiado de Diários Oficiais, somente do texto da lei ou ato normativo;
i) material com texto sublinhado ou destacado com caneta marca-texto.
2.4 NÃO é permitida a utilização dos seguintes materiais:
a) legislação comentada, anotada ou comparada;
b) livros de doutrina, revistas, apostilas;
c) anotações pessoais, transcritas, manuscritas ou impressas;
d) exposição de motivos;
e) súmulas comentadas e/ou anotadas;
f) enunciados;
g) precedentes jurisprudenciais de qualquer natureza, tais como: súmulas, enunciados, jurisprudências,
informativos de Tribunais, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos etc.;
h) lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha;
i) papéis e/ou anotações entre as páginas dos códigos. No caso de anotação proibida, o candidato deverá
trazê-la apagada ou riscada, de modo que não haja possibilidade de leitura do que foi anteriormente escrito;
se não for possível tal providência, o código não poderá ser utilizado.
2.5 NÃO será permitido o empréstimo de material de consulta entre os candidatos.
2.6 Os candidatos deverão trazer os textos de legislação com as partes não permitidas já isoladas, cobertas
com papel e grampeadas, de modo a impedir completamente a visualização das partes não permitidas, sob
pena de não poder consultar tais textos legislativos.
2.7 Será excluído do Concurso o candidato que estiver utilizando material de consulta não permitido.
2.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso.
2.9 Os livros vistoriados deverão ser etiquetados e rubricados pelo vistoriador. A etiqueta será fornecida
pela Fundação Carlos Chagas.

ANEXO II
Critérios de avaliação para a Segunda Fase - Prova Discursiva para o cargo de Procurador Legislativo
(P01)

. Critérios de avaliação para as questões Discursivas do
cargo de Procurador Legislativo - P01

. Item 6.5 do Edital nº 05/2018
de Abertura de Inscrições

6.5 A Segunda Fase, composta
pelas Provas Discursivas D1 e D2,
será avaliada em conformidade
com os seguintes critérios, em
estreita correlação:

Critérios
Microestruturais

Pontuação para Prova Discursiva

. D1 - Peça
Processual
(40 pontos)

D2 - 3 Questões
Discursivas

(20 pontos cada
questão)

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

(...) o domínio técnico do
conteúdo, a correção gramatical e a
adequação vocabular, tendo em
vista os mecanismos básicos de
constituição do vernáculo, os
procedimentos de coesão e
argumentação, bem como a
precisão da linguagem jurídica.

Domínio técnico do
conteúdo aplicado e
abordagem com
fundamentação técnica
atinente

0-38,00 0-18,00

. Correção gramatical e a
adequação vocabular,
tendo em vista os
mecanismos básicos de
constituição do
vernáculo, os
procedimentos de
coesão e argumentação

0-1,00 0-1,00

. Adequação vocabular,
considerando a precisão
da linguagem jurídico-
legislativa

0-1,00 0-1,00

. Subtotal 40,00 pontos 20,00 pontos

. To t a l 40,00 pontos 60,00 pontos

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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. Observações 6.4 A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será
composta de duas Provas Discursivas (D1 e D2), constituídas da seguinte
forma:

6.4.1D1 - Discursiva 1, composta de 1 (uma) Peça Processual, relacionada às disciplinas
de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, valendo 40 (quarenta) pontos.
6.4.2.D2 - Discursiva 2, composta de 3 (três) questões discursivas, podendo estar
relacionadas às disciplinas de Processo Legislativo, Direito Administrativo, Direito Civil
e Direito Processual Civil, Direito Eleitoral e Partidário, Direitos Difusos e Coletivos,
Direito Financeiro, Direito Tributário e Direito Previdenciário, Legislação Distrital e
Federal, Direito Penal e Direito Processual Penal, valendo 20 (vinte) pontos cada
questão, perfazendo o total de 60 (sessenta) pontos.

. 6.5.1 A Prova Discursiva - D1 valerá 40 (quarenta) pontos, e a Prova
Discursiva - D2 valerá 60 (sessenta) pontos, atribuindo-se 20 (vinte) pontos
a cada questão discursiva. A nota final da Prova Discursiva será igual à soma
das notas obtidas pelo candidato nas Provas D1 e D2.

. 6.6 Será considerado habilitado na Prova Discursiva o candidato que obtiver
simultaneamente:

6.6.1 nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos na Prova Discursiva - D1;
6.6.2 nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos na Prova Discursiva - D2;
6.6.3 nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na soma das notas obtidas pelo
candidato nas Provas D1 e D2.

. 6.8 Na avaliação, será atribuída nota zero à Prova Discursiva que:
a) for assinada fora do local apropriado;
b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma
forma, possibilite a identificação do candidato (por exemplo: assinatura, traços,
desenhos, rabiscos etc.);
c) estiver em branco;
d) apresentar abordagem incorreta do conteúdo solicitado;
e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
f) fugir ao tema e/ou modalidade propostos.

EDITAL Nº 14/2018 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DISCURSIVAS PARA O CARGO

DE CONSULTOR LEGISLATIVO - TODAS AS ÁREAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a realização
de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível
superior e de nível médio do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a que se
refere o Edital nº 01/2018, de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal na edição de 30/05/2018, resolve:
1.Informar que os recursos após a divulgação dos resultados foram analisados e considerados
improcedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, conforme disposto no Capítulo 11 do
Edital acima mencionado.
1.1 As respostas de todos os recursos serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos
no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo
qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua
divulgação.
2.Tornar pública como definitiva a lista dos candidatos habilitados após a realização das Provas
Objetivas divulgada no site da Fundação Carlos Chagas, por meio do Edital nº 08/2018 de Divulgação
dos Resultados publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na edição em 0 7 . 11 . 2 0 1 8 ;
3. Convocar os candidatos habilitados nas Provas Objetivas para as Provas Discursivas, para o Cargo
(Consultor Legislativo - Áreas: Constituição e Justiça; Desenvolvimento Urbano; Direito Humanos,
minorias, cidadania e sociedade; Educação, cultura e desporto; Finanças públicas; Meio ambiente;
Regulação econômica, Infraestrutura e Serviços Públicos; Saúde; Tributação; Redação Parlamentar)
conforme Capítulo 7 do Edital nº 01/2018, de acordo com as instruções a seguir:
4.DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS
4.1 As Provas Discursivas serão realizadas na cidade de Brasília/DF, nas datas, nos horários e na
duração das provas mencionadas abaixo:
4.1.1Edital nº 01/2018 - Cargo (Consultor Legislativo - Áreas: Constituição e Justiça; Desenvolvimento
Urbano; Direito Humanos, minorias, cidadania e sociedade; Educação, cultura e desporto; Finanças
públicas; Meio ambiente; Regulação econômica, Infraestrutura e Serviços Públicos; Saúde; Tributação;
Redação Parlamentar);
Dia 16.12.2018 (Domingo)
Período: TARDE (Horário Local)
Horário de Apresentação: 14h00
Horário de Fechamento dos Portões: 14h30min
Duração: 5h00
Permanência mínima: 3 horas
4.2 Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, que
será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas
w w w. c o n c u r s o s f c c . c o m . b r.
4.3O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º dia que antecede a aplicação das provas
ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar em
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar
o site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, para verificar o local de realização de sua
prova.
4.3.1Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local
constantes no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas.
4.3.2É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois ele contém dados necessários para
melhor orientação do candidato.
4.4Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado, nos
termos do disposto no item 8.9 do Edital nº 01/2018.
4.5Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
4.6Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público e,
em especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos,
quando da aplicação das provas, a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do
caderno de questões, para posterior exame grafotécnico.
4.7Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de
metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de
prova.
4.8 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 01/2018 de Abertura de
Inscrições, e neste Edital de Convocação.

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2018.
Deputado JOE VALLE

Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

ANEXO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS P1 E P2 DA SEGUNDA FASE - PROVA
DISCURSIVA PARA O CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREAS: L01 -
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; L02 - DESENVOLVIMENTO URBANO; L03 - DIREITO
HUMANOS, MINORIAS, CIDADANIA E SOCIEDADE; L04 - EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO; L05 - FINANÇAS PÚBLICAS; L06 - MEIO AMBIENTE; L07 - REGULAÇÃO
ECONÔMICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS; L08 - SAÚDE; L09 -
T R I B U TA Ç Ã O .

. Critérios de avaliação das provas P1 e P2 da Prova Discursiva para as
áreas L01 a L09 do cargo de Consultor Legislativo

. Item 7.8 do Edital de
Abertura

7.8 As provas P1 e P2 da Prova
Discursiva serão avaliadas em
conformidade com os seguintes
critérios:

Critérios
Microestruturais

Grade de
pontuação

para
cada Voto da

P1

Grade de pontuação para
P2

. Minuta de
Proposição

Justificação

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

7.8.1 O domínio técnico do
conteúdo aplicado, considerando as
especificidades das questões
propostas e os preceitos da
comunicação oficial, valendo 46
(quarenta e seis) pontos.

Pertinência de
conteúdo
aplicado e
abordagem, com
fundamentação
técnica atinente

0-43,00 0-43,00 0-43,00

. Adequação ao
tema arguido

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Estrutura textual
legislativa, com
construção
pertinente de
introdução,
desenvolvimento
e conclusão

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Caracterização
do assunto
enfocado,
contendo
variáveis e/ou
implicações
atinentes

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Subtotal 46,00 para
cada Voto

46,00 46,00

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

7.8.2 Correção gramatical e
adequação vocabular, tendo em
vista os mecanismos básicos de
constituição do vernáculo e os
procedimentos de coesão e
argumentação das modalidades
especificadas em cada área do
cargo, valendo 04 (quatro) pontos.

Observar
rigorosamente
os parâmetros
da redação
legislativa, no
que tange à
clareza, coesão
e concisão da
a rg u m e n t a ç ã o

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Adequação
v o c a b u l a r,
considerando a
área de
conhecimento

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Correção da
expressão,
considerada a
norma culta da
Língua
Portuguesa

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Adequação
quanto à
impessoalidade,
objetividade e
polidez
fraseológica

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Subtotal 4,00 para
cada Voto

4,00 4,00

. To t a l 50,00 para
cada Voto

50,00 50,00

. Total Geral 100,00 para
os 2 votos

somados

100,00 para a Minuta de
Proposição

. Observações 7.8.2.2 A avaliação da expressão não será feito de modo estanque ou
mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o
conteúdo desenvolvido.

. 7.6 Na Etapa II - Prova Discursiva a nota final para todas as áreas será
a soma da pontuação obtida nas provas P1 e P2 e considerar-se-á
habilitado o candidato que obtiver, concomitantemente:

7.6.1 pontuação maior ou igual a 50,00 (cinquenta) em cada uma das provas (P1
e P2);
7.6.2 nota igual ou superior a 120,00 (cento e vinte) na soma da pontuação obtida
nas provas P1 e P2 da Prova Discursiva.
7.7 O candidato não habilitado será excluído do Concurso.

. 7.10 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que: a)for assinada fora
do local apropriado; b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva,
qualquer tipo de sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação
do candidato (por exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos,
rubricas, etc.); c)estiver em branco; d) apresentar abordagem incorreta do
conteúdo solicitado; e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; f)
fugir ao tema e/ou modalidade propostos.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS P1 E P2 DA SEGUNDA FASE - PROVA DISCURSIVA
PARA O CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA: L01 - REDAÇÃO PARLAMENTAR

. Critérios de avaliação das provas P1 e P2 da Prova Discursiva para a
área L10 do cargo de Consultor Legislativo

. Item 7.8 do Edital de Abertura
7.8 As provas P1 e P2 da Prova
Discursiva serão avaliadas em
conformidade com os seguintes
critérios:

Critérios
Microestruturais

Grade de
pontuação

para
cada Discurso

da P1

Grade de pontuação para P2

. Minuta de
Proposição

Justificação

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

7.8.1 O domínio técnico do conteúdo
aplicado, considerando as
especificidades das questões propostas
e os preceitos da comunicação oficial,
valendo 46 (quarenta e seis) pontos.

Estrutura textual
legislativa, com
construção
pertinente de
introdução,
desenvolvimento
e conclusão

0-43,00 0-43,00 0-43,00

. Pertinência de
conteúdo
aplicado e
abordagem, com
fundamentação
técnica atinente

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Adequação ao
tema arguido

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Caracterização
do assunto
enfocado,
contendo
variáveis e/ou
implicações
atinentes

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Subtotal 46,00 para
cada

Discurso

46,00 46,00

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

7.8.2 Correção gramatical e
adequação vocabular, tendo em vista
os mecanismos básicos de
constituição do vernáculo e os
procedimentos de coesão e
argumentação das modalidades
especificadas em cada área do cargo,
valendo 04 (quatro) pontos.

Observar
rigorosamente os
parâmetros da
redação
legislativa, no
que tange à
clareza, coesão e
concisão da
a rg u m e n t a ç ã o

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Adequação
v o c a b u l a r,
considerando a
área de
conhecimento

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Correção da
expressão,
considerada a
norma culta da
Língua
Portuguesa

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Adequação
quanto à
impessoalidade,
objetividade e
polidez
fraseológica

0-1,00 0-1,00 0-1,00

. Subtotal 4,00 para
cada

Discurso

4,00 4,00

. To t a l 50,00 para
cada

Discurso

50,00 50,00

. Total Geral 100,00 para
os 2
Discursos

somados

100,00 para a Minuta de
Proposição

. Observações 7.8.2.2 A avaliação da expressão não será feito de modo estanque ou mecânico,
mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido.

. 7.6 Na Etapa II - Prova Discursiva a nota final para todas as áreas será a soma da
pontuação obtida nas provas P1 e P2 e considerar-se-á habilitado o candidato
que obtiver, concomitantemente:

7.6.1 pontuação maior ou igual a 50,00 (cinquenta) em cada uma das provas (P1 e P2);
7.6.2 nota igual ou superior a 120,00 (cento e vinte) na soma da pontuação obtida nas provas
P1 e P2 da Prova Discursiva.
7.7 O candidato não habilitado será excluído do Concurso.

. 7.10 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que: a)for assinada fora do
local apropriado; b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer
tipo de sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato (por
exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos, rubricas, etc.); c)estiver em
branco; d) apresentar abordagem incorreta do conteúdo solicitado; e) apresentar
letra ilegível e/ou incompreensível; f) fugir ao tema e/ou modalidade
propostos.

EDITAL Nº 15/2018 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONVOCAÇÃO
PARA AS PROVAS DISCURSIVAS PARA O CARGO DE CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO -

TODAS AS CATEGORIAS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a realização de
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de
nível médio do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a que se refere o Edital nº 02/2018
de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal e no Diário Oficial do
Distrito Federal na edição de 30/05/2018, resolve:
1. Informar que os recursos após a divulgação dos resultados foram analisados e considerados improcedentes
pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, conforme disposto no Capítulo 13 do Edital acima
mencionado.
1.1 As respostas de todos os recursos serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no
Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter
didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.
2.Tornar pública como definitiva a lista dos candidatos habilitados após a realização das Provas Objetivas
divulgada no site da Fundação Carlos Chagas, por meio do Edital nº 09/2018 de Divulgação dos Resultados
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na edição do dia 12.11.2018.
3. Convocar os candidatos habilitados nas Provas Objetivas para as Provas Discursivas, para o cargo: (Consultor
Técnico Legislativo - Categorias: Administrador, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário,
Contador, Economista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Médico (Ambulatorial/Perito),
Médico do Trabalho, Odontologista (Perito), Pedagogo, Psicólogo (Área 1 - Organizacional), Psicólogo (Área 2
- Clínico/Perito), Revisor de Texto, Técnico em Comunicação Social/Jornalista, Técnico em Comunicação
Social/Relações Públicas, Técnico em Comunicação Social/Publicitário, Técnico em Comunicação
Social/Produtor de Multimídia, Analista de Sistema - Área 1, Analista de Sistema - Área 2, Analista de Sistema
- Área 3, Analista de Sistema - Área 4 e Taquígrafo Especialista) conforme Capítulo 9 do Edital nº 02/2018 de
acordo com as instruções a seguir:
4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS
4.1 As Provas Discursivas serão realizadas na cidade de Brasília/DF, nas datas, nos horários e na duração das
provas mencionadas abaixo:
4.1.1Edital nº 02/2018 - Cargo: (Consultor Técnico Legislativo - Categorias: Administrador, Arquiteto,
Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Economista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro
Mecânico, Médico (Ambulatorial/Perito), Médico do Trabalho, Odontologista (Perito), Pedagogo, Psicólogo
(Área 1 - Organizacional), Psicólogo (Área 2 - Clínico/Perito), Revisor de Texto, Técnico em Comunicação
Social/Jornalista, Técnico em Comunicação Social/Relações Públicas, Técnico em Comunicação
Social/Publicitário, Técnico em Comunicação Social/Produtor de Multimídia, Analista de Sistema - Área 1,
Analista de Sistema - Área 2, Analista de Sistema - Área 3, Analista de Sistema - Área 4 e Taquígrafo
Especialista).
Dia 16.12.2018 (Domingo)
Período: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 08h00
Horário de Fechamento dos Portões: 08h30min
Duração: 4h00
Permanência mínima: 3 horas
4.2 Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, que será enviado
por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas www.concurs o s f c c . c o m . b r.
4.3O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º dia que antecede a aplicação das provas ou em
havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de
segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas
www.concursosfcc.com.br, para verificar o local de realização de sua prova.
4.3.1Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local constantes no
Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas.
4.3.2É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois ele contém dados necessários para melhor
orientação do candidato.
4.4Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado, nos termos do
disposto no item 7.9 do Edital nº 02/2018.
4.5 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos,
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
4.6 objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público e, em
especial, dos próprios candidatos - bem como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando da
aplicação das provas, a cópia manuscrita de frase que consta das instruções da capa do caderno de questões, para
posterior exame grafotécnico.
4.7 Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais nas
salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de prova.
4.8 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 02/2018 de Abertura de Inscrições, e
neste Edital de Convocação.

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2018.
Deputado JOE VALLE

Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
ANEXO

Critérios de avaliação da Etapa II - Prova Discursiva para os cargos de Consultor Técnico Legislativo -
Categorias: C11 - Administrador, C12 - Arquiteto, C13 - Arquivista, C14 - Assistente Social, C15 -

Bibliotecário, C16 - Contador, C17 - Economista, C18 - Enfermeiro, C19 - Engenheiro Civil, C20 -
Engenheiro Mecânico, C21 - Médico (Ambulatorial/Perito), C22 - Médico do Trabalho, C23 -
Odontologista (Perito), C24 - Pedagogo, C25 - Psicólogo (Área 1 - Organizacional), C26 - Psicólogo
(Área 2 - Clínico/Perito), C28 - Técnico em Comunicação Social/Jornalista, C29 - Técnico em
Comunicação Social/Relações Públicas, C30 - Técnico em Comunicação Social/Publicitário, C31 -
Técnico em Comunicação Social/Produtor de Multimídia, C32 - Analista de Sistema - Área 1, C33 -
Analista de Sistema - Área 2, C34 - Analista de Sistema - Área 3 e C35 - Analista de Sistema - Área
4.
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. Critérios de avaliação dos Estudos de Caso para as
categorias C11 a C26 e C28 a C35 do cargo de Consultor Técnico Legislativo

. Item 9.6 do Edital nº 02/2018
de Abertura de Inscrições

9.6 A Prova Discursiva - Estudo de
Caso para cada categoria do Cargo de
Consultor Técnico-Legislativo será
avaliada em conformidade com os
seguintes critérios:

Critérios Microestruturais Grade de Pontuação

. Estudo de
Caso 1

Estudo de
Caso 2

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

(...) o domínio técnico do conteúdo
aplicado, considerando as
especificidades das questões
propostas (...), valendo 46 (quarenta e
seis) pontos.

Domínio técnico do conteúdo
aplicado e abordagem com
fundamentação técnica ati-
nente

0-43,00 0-43,00

. Adequação ao tema arguido 0-1,00 0-1,00

. Estrutura textual, com con-
strução pertinente (introdução,
desenvolvimento e con-
clusão)

0-1,00 0-1,00

. Caracterização do assunto en-
focado, contendo variáveis
e/ou implicações atinentes

0-1,00 0-1,00

. Subtotal 46,00 pon-
tos

46,00 pon-
tos

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

(...) a correção gramatical e a
adequação vocabular, tendo em vista
os mecanismos básicos de
constituição do vernáculo, os
procedimentos de coesão e
argumentação, e os preceitos da
comunicação oficial, quando for o
caso, valendo 4 (quatro) pontos.

Observar os parâmetros da
redação, no que tange à
clareza, coesão e concisão da
a rg u m e n t a ç ã o

0-1,00 0-1,00

. Adequação vocabular, con-
siderando a área de conhec-
imento

0-1,00 0-1,00

. Correção da expressão, con-
siderada a norma culta da
Língua Portuguesa

0-1,00 0-1,00

. Adequação quanto à impes-
soalidade, objetividade e
polidez fraseológica

0-1,00 0-1,00

. Subtotal 4,00 4,00

. To t a l 50,00 pon-
tos

50,00 pon-
tos

. Total Geral 100,00 pontos
para Prova Discursiva

. Observações 9.6.1 A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecâni-
co, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo de-
senvolvido.

. 9.8 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva - Estudo de Caso que:
a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar, no Caderno de Resposta
Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do
candidato (por exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos, rubricas, etc.); c) estiver
em branco; d) apresentar abordagem incorreta do conteúdo solicitado; e) apresentar
letra ilegível e/ou incompreensível; f) fugir ao tema e/ou modalidade propostos.

. 9.11 Considerar-se-á habilitado na Etapa II - Prova Discursiva o candidato
que obtiver, concomitantemente:

9.11.1 nota mínima de 25,00 (vinte e cinco) em cada questão;
9.11.2 nota igual ou superior a 60,00 (sessenta) na soma dos pontos obtidos nas duas
questões da Prova Discursiva - Estudo de Caso.

Critérios de avaliação da Etapa II - Prova Discursiva para os cargos de Consultor Técnico Legislativo -
Categorias: C27 - Revisor de Texto e C36 - Taquígrafo Especialista

. Critérios de avaliação dos Estudos de Caso para a
categorias C27 e C36 do cargo de Consultor Técnico Legislativo

. Item 9.6 do Edital nº 02/2018
de Abertura de Inscrições

9.6 A Prova Discursiva - Estudo de
Caso para cada categoria do Cargo
de Consultor Técnico-Legislativo
será avaliada em conformidade com
os seguintes critérios:

Critérios Microestruturais Grade de Pontuação

. Estudo de
Caso 1

Estudo de
Caso 2

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

(...) o domínio técnico do conteúdo
aplicado, considerando as
especificidades das questões
propostas (...), valendo 46 (quarenta
e seis) pontos.

Estrutura textual, com con-
strução pertinente (introdução,
desenvolvimento e conclusão)

0-43,00 0-43,00

. Adequação ao tema arguido 0-1,00 0-1,00

. Domínio técnico do conteúdo
aplicado e abordagem com
fundamentação técnica ati-
nente

0-1,00 0-1,00

. Caracterização do assunto en-
focado, contendo variáveis
e/ou implicações atinentes

0-1,00 0-1,00

. Subtotal 46,00 pontos 46,00 pontos

. CRITÉRIOS
MACROESTRUTURAIS

(...) a correção gramatical e a
adequação vocabular, tendo em vista
os mecanismos básicos de
constituição do vernáculo, os
procedimentos de coesão e
argumentação, e os preceitos da
comunicação oficial, quando for o
caso, valendo 4 (quatro) pontos.

Observar os parâmetros da
redação, no que tange à
clareza, coesão e concisão da
a rg u m e n t a ç ã o

0-1,00 0-1,00

. Adequação vocabular, con-
siderando a área de conhec-
imento

0-1,00 0-1,00

. Correção da expressão, con-
siderada a norma culta da Lín-
gua Portuguesa

0-1,00 0-1,00

. Adequação quanto à impes-
soalidade, objetividade e
polidez fraseológica

0-1,00 0-1,00

. Subtotal 4,00 4,00

. To t a l 50,00 pontos 50,00 pontos

. Total Geral 100,00 pontos
para Prova Discursiva

. Observações 9.6.1 A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecâni-
co, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo de-
senvolvido.

. 9.8 Será atribuída nota zero à Prova Discursiva - Estudo de Caso que:
a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar, no Caderno de Resposta
Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do
candidato (por exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos, rubricas, etc.); c) estiver
em branco; d) apresentar abordagem incorreta do conteúdo solicitado; e) apresentar letra
ilegível e/ou incompreensível; f) fugir ao tema e/ou modalidade propostos.

. 9.11 Considerar-se-á habilitado na Etapa II - Prova Discursiva o candidato
que obtiver, concomitantemente:

9.11.1 nota mínima de 25,00 (vinte e cinco) em cada questão;
9.11.2 nota igual ou superior a 60,00 (sessenta) na soma dos pontos obtidos nas duas
questões da Prova Discursiva - Estudo de Caso.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2017
PROCESSO: 002.000.618/2016 e SEI-GDF Nº 00002-00005837/2018-26. PARTES: SECRETARIA DE
ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS e ORIENTE-SE PRODUÇÕES
LTDA. OBJETO: 2.1 Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do
artigo 57 da Lei 8.666/1993 para o período de 27/11/2018 a 27/11/2019; 2.2 Suprimir no percentual
aproximado de 23,529% para os itens descritos, passando o novo valor total do Contrato para R$
143.009,00 (cento e quarenta e três mil e nove reais). DA VIGÊNCIA: da data de sua assinatura. DATA
DE ASSINATURA: 27/11/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: SERGIO SAMPAIO -
Secretário de Estado; Pela CONTRATADA: AMRO SAAD TAWFIK EL SEOUDI DUARTE - Sócio
A d m i n i s t r a d o r.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO

AVISO DE SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 01/2018
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, instituído pela
Portaria SEPLAG nº 289, de junho de 2018, torna público aos interessados a SUSPENSÃO do
credenciamento nº 01/2018, cujo objeto é o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para atuar como
administradora de benefícios ofertados por, no mínimo, 02 (duas) operadoras de Planos de Saúde
particular, no mínimo, e, 1 (uma) operadora que assegure assistência odontológica, devidamente
autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que apresente planos na modalidade
coletivo empresarial, abrangência regional (estadual e/ou grupo de municípios), com garantia de
atendimento de urgência e emergência em todo território nacional, com coparticipação, podendo apresentar
adicionalmente operadora que oferte planos ambulatoriais, aos servidores do GDF ativos, inativos,
dependentes legais e pensionistas, nos termos do artigo 271, III, da LC 840/2011, por um período de 60
(sessenta) dias, contados a partir desta publicação.

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE
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