GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO
DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Ofício Nº 921/2021 - SEJUS/GAB

Brasília-DF, 14 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
Secretário de Estado
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Brasília/DF

Assunto: Nomeações. Candidatos aprovados em concurso público. Carreira Socioeducativa.

Senhor Secretário,

1.
Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me a Vossa Excelência para tratar da proposição de
nomeação de candidatos aprovados em concurso público, objeto do Edital nº 1 – SECRIANÇA, de 25 de
agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, para os cargos de Agente
Socioeduca vo e Técnico Socioeduca vo da Carreira Socioeduca va, conforme Minuta de Decreto
anexa.
2.
Dessa forma, com amparo nas informações prestadas pela área técnica desta Pasta,
constantes no Despacho - SEJUS/SUAG (69802695), remeto os autos à Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal para apreciação quanto a possibilidade de atendimento do pleito.
3.
Ao ensejo, coloco-me à disposição para sanar eventuais dúvidas e prestar esclarecimentos,
se necessários.
Atenciosamente,
JAIME SANTANA DE SOUSA
Secretário-Executivo [¹]
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
__________________________________________________________________________
[¹] Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, que delega competências ao Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal para os atos que menciona e dá outras providências.

__________________________________________________________________________
ANEXO
MINUTA

DECRETO DE
Ofício 921 (69873588)

DE SETEMBRO DE 2021
SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 1

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVII, do art.
100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista na Lei Complementar nº 840/11, com base na
instrução dos autos do Processo SEI nº 00417-00036126/2018-40, resolve:
NOMEAR, em subs tuição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021 e 27/08/2021, os candidatos
abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se refere o Edital n.º 1 - SECRIANÇA-ESPAF,
de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, e Edital nº 33 SECRIANÇA-ESPAF, de 22 de fevereiro de 2016, publicado no DODF nº 43, de 03 de março de 2017,
para exercerem o cargo de Especialista Socioeduca vo, da Carreira Socioeduca va, do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito Federal, conforme a seguir (área de
atuação, nome e classificação):
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL:
ELAINE DALEXANDRA CAVALCANTE
MENDES, 40°, em decorrência da exoneração a pedido de JULIA GALIZA DE OLIVEIRA,
matrícula 1719297.
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: PEDAGOGIA
, candidata que havia solicitado
reposicionamento para o ﬁnal de ﬁla: MARIA DO SOCORRO DE CASTRO BORGES, 18°, em
decorrência da exoneração em decorrência de decisão judicial de IZABELA ALVES DE SOUSA,
matrícula 2190575.
NOMEAR, em subs tuição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021, 27/08/2021 e 02/09/2021,
os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se refere o Edital nº 1 –
SECRIANÇA-ATRS, de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015,
Edital de Resultado Final nº 38 - SECRIANÇA-ATRS, de 22 de fevereiro de 2017, publicado no DODF nº
43, de 03 de março de 2017 e Edital nº 39 - SECRIANÇA-ATRS, de 16 de março de 2017, publicado no
DODF nº 55, de 21 de março de 2017, para exercerem o cargo de Agente Socioeduca vo, da Carreira
Socioeduca va, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito
Federal, conforme a seguir (área de atuação, nome e classificação):
AGENTE SOCIOEDUCATIVO:
ELAINE MARTINS MATIAS DA SILVA, 671°, em decorrência da exoneração
a pedido de ANISIO SOARES VIEIRA FILHO, matrícula 2402572; DYEGO LEAL LOBO, 672°, em
decorrência da exoneração a pedido de IGOR RODRIGUES VALIM FERREIRA,
matrícula 2470969; RENATO NASCIMENTO ALVES, 673°, em decorrência da exoneração a pedido de
RENATA VIEIRA LUZ, matrícula 2158310; LUIZA CHRISTINA WRIEDT, 674°, em
decorrência da exoneração a pedido de FLAVIA LUIZA ESPERIDIAO DOS SANTOS OLIVEIRA,
matrícula 0240219X.
IBANEIS ROCHA

Documento assinado eletronicamente por JAIME SANTANA DE SOUSA - Matr.0242648-X,
Secretario(a) Executivo(a), em 14/09/2021, às 18:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69873588 código CRC= 66198649.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Estação Rodoferroviaria - Ala Central - Bairro SAIN - CEP 70631-900 - DF
2104-4255
Site: - www.sejus.df.gov.br
Ofício 921 (69873588)

SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 2

00417-00036126/2018-40

Doc. SEI/GDF 69873588

Ofício 921 (69873588)

SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 15 de setembro de 2021.

Despacho - SEEC/GAB

Assunto: Nomeações. Candidatos aprovados em concurso público. Carreira Socioeducativa.
À SEGEA/SEEC, com vistas à SUGEP,

De ordem da Cheﬁa da Assessoria Especial Subs tuta, encaminho para conhecimento e
providências o O cio Nº 921/2021 - SEJUS/GAB (69873588), no qual trata da proposição de nomeação
de candidatos aprovados em concurso público, objeto do Edital nº 1 – SECRIANÇA, de 25 de agosto de
2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, para os cargos de Agente Socioeduca vo e
Técnico Socioeducativo da Carreira Socioeducativa.

AGNES TRINDADE RODRIGUES
Assessora Especial
Documento assinado eletronicamente por AGNES TRINDADE RODRIGUES - Matr.0276647-7,
Assessor(a) Especial, em 15/09/2021, às 11:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69988365 código CRC= B43D44D5.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Executiva de Gestão Administrativa
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Brasília-DF, 15 de setembro de 2021.

Despacho - SEEC/SEGEA/SUGEP

Para: UACEP/SUGEP
Assunto: Despacho SEEC/GAB (69988365). O cio 921 (69873588). SEJUS. Nomeações. Candidatos
aprovados em concurso público. Carreira Socioeducativa.

De ordem do Subsecretário, encaminha-se para análise e manifestação, em face dos
documentos supracitados.

Ângelo Roncalli de Ramos Barros
Assessor Especial

Documento assinado eletronicamente por ANGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS Matr.0175442-4, Assessor(a) Especial, em 15/09/2021, às 12:04, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 69996185 código CRC= 263BD708.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos
Brasília-DF, 15 de setembro de 2021.

Despacho - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP

À DICON,
Encaminho o O cio 921 (69873588), para análise e manifestação, conforme Despacho
SEEC/SEGEA/SUGEP (69996185).

Atenciosamente,

Christiane Ferreira de Carvalho
Assessora Especial
Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos

Documento assinado eletronicamente por CHRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO Matr.1430947-5, Assessor(a) Especial., em 15/09/2021, às 14:26, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70011703 código CRC= 88140E5D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos
Diretoria de Concursos Públicos
Nota Técnica N.º 135/2021 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON

Brasília-DF, 17 de setembro de 2021.

Para: SUGEP/SEGEA/SEEC,
Senhor Subsecretário,
Em resposta ao Despacho - SEEC/SEGEA/SUGEP (69996185), que encaminha Despacho SEEC/GAB (69988365) referente ao O cio Nº 921/2021 - SEJUS/GAB (69873588) que trata
da nomeação de 06 (seis) candidatos para Carreira Socioeduca va, em subs tuição as vacâncias
ocorridas no presente exercício, Despacho - SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576).
1.

OBJETO

Trata o presente de demanda oriunda da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do
Distrito Federal - SEJUS, almejando a nomeação de 6 (seis) candidatos para Carreira Socioeduca va,
sendo 04 (quatro) Agentes Socioeduca vos, 01 (um) ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO Especialidade Serviço Social e 01 (um) ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - Especialidade
Pedagogia
para
o
exercício
atual,
conforme
Despacho
Despacho
SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576).
2.

DO CERTAME:

O presente processo foi instruído pela Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do
Distrito Federal - SEJUS, pleiteando a nomeação de 06 (seis) candidatos da carreira Socioeduca vo,
regidos pelos Editais a seguir relacionados:
Cargos de Especialista e Técnico Socioeducativo:
Edital n.º 1 - SECRIANÇA-ESPAM/TECS, de 25 de agosto de 2015, torna
público a realização do concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva para os cargos de Especialista e
Técnico Socioeduca vo, da carreira Socioeduca va do Distrito Federal,
publicado no DODF nº 165, de 26/08/2015;
Edital nº 33 - SECRIANÇA-ESPAF, de 22 de fevereiro de 2016, que torna
público o resultado ﬁnal deﬁni vo e homologa, para os cargos de
Especialista Socioeduca vo, da carreira Socioeduca va do Distrito
Federal, DODF nº 179, de 21/09/2016;
Cargo de Atendente de Reintegração Socioeduca vo,
denominado Agente Socioeducativo:

atualmente

Edital n.º 1 - SECRIANÇA-ATRS, de 25 de agosto de 2015, torna público
a realização do concurso público para provimento de vagas e formação
de cadastro de reserva para o cargo de Atendente de Reintegração
Socioeduca vo, da carreira Socioeduca va do Distrito Federal,
atualmente denominado Agente Socioeduca vo, publicado no DODF nº
165, de 26/08/2015;
Edital nº 38 - SECRIANÇA-ATRS, de 22 de fevereiro de 2017, que torna
público o resultado ﬁnal deﬁni vo e homologa, para o cargo de
Atendente de Reintegração Socioeduca vo, da carreira Socioeduca va
do Distrito Federal, publicado no DODF nº 43, de 03/03/2017;
Edital nº 39 - SECRIANÇA-ATRS, de 16 de março de 2017, que torna
pública a Re ﬁcação do Resultado Final dos candidatos ao concurso
público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva

Nota Técnica 135 (70227651)
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para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeduca vo, da carreira
Socioeduca va do Distrito Federal, publicado no DODF nº 55, de 21 de
março de 2017;
Edital nº 52 - SECRIANÇA, de 26 de outubro de 2018, que torna público
a prorrogação do prazo de validade do concurso público para
provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de
ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO - ATRS, da Carreira
Socioeduca va do Distrito Federal, publicado no DODF nº 206, de
29/10/2018.

Nesse ponto, destaca-se, que em que pese, os prazos de validade dos concursos
públicos no âmbito do Distrito Federal estarem suspensos pela Lei nº 6.662, de 21/08/2020, publicado
na Edição Extra do DODF nº 117- A, de 21/08/2020, a nomeação dos candidatos aprovados não
estão suspensas ou impedidas, consoante § 2º do Art. 1º da Lei nº 6.662, de 21/08/2020, in verbis:
Art. 1º Ficam excepcionalmente suspensos os prazos de validade dos
concursos públicos homologados e em vigência na data da publicação do
Decreto nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020.
(...)
§ 2º A suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos não
impede a nomeação de aprovados para reposições decorrentes de
vacâncias de cargos públicos efetivos. (grifo nosso).

3.

IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO:
Para análise do impacto ﬁnanceiro recorremos aos parâmetros estabelecidos
na Nota Técnica SEI-GDF n.º 13/2019 - SEFP/SPLAN/SUOP/CPOR ( 22382663 - Processo SEI
nº 00060-00234428/2018-78), que de forma resumida, orienta:
Nomeações em substituição às nomeações realizadas no mesmo exercício e
tornadas sem efeito:
Não há impacto financeiro a ser considerado
Não é necessário considerar nova autorização na LDO e LOA
Nomeações em substituição às nomeações realizadas em exercício anterior e
tornadas sem efeito:
Há impacto financeiro a ser considerado
É necessária considerar nova autorização na LDO e LOA
Nomeações em reposição à vacâncias específicas, quais sejam, exonerações,
demissões e falecimentos sem vinculação de pensionista, ocorridas no mesmo
exercício:
Não há impacto financeiro a ser considerado
Não é necessário considerar nova autorização na LDO e LOA
Nomeações em reposição à vacâncias específicas, quais sejam, aposentadorias e
falecimentos com vinculação de pensionista, ocorridas no mesmo exercício, ou
qualquer tipo de vacância ocorrida em exercícios anteriores:
Há impacto financeiro a ser considerado
É necessária considerar nova autorização na LDO e LOA

No caso concreto, as nomeações serão em reposição à vacâncias especíﬁcas, quais
sejam, exonerações a pedido e exoneração em decorrência de Decisão Judicial, ocorridas no
presente exercício, consoante trecho do Despacho - SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576)
transcrito a seguir:
"Nesse sen do, encaminhamos minuta para propor a nomeação de 02
(dois) Especialistas Socioeduca vos em subs tuição às vacâncias por
exoneração, e de 04 (quatro) Agentes Socioeduca vos, em subs tuição às
vacância por exoneração, que conforme entendimento acima, não geram
aumento de despesa."

Logo, para a propositura em debate, não há impacto ﬁnanceiro a ser considerado,
bem como, não há a necessidade de autorização na LDO e LOA, pois elas serão em subs tuição
as vacâncias ocorridas no presente exercício, conforme demonstrado no Despacho SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576), bem como, na minuta de nomeação con da no O cio Nº
921/2021 - SEJUS/GAB (69873588), o qual destacamos a tabela a seguir:

Nota Técnica 135 (70227651)
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NOME

TIPO DE VACÂNCIAS

DATA DA
VACÂNCIA

ANISIO SOARES VIEIRA FILHO
IGOR RODRIGUES VALIM FERREIRA

EXONERAÇÃO CARGO EFETIVO A PEDIDO
EXONERAÇÃO CARGO EFETIVO A PEDIDO

25/08/2021
25/08/2021

JULIA GALIZA DE OLIVEIRA

EXONERAÇÃO CARGO EFETIVO A PEDIDO

25/08/2021

RENATA VIEIRA LUZ

EXONERAÇÃO CARGO EFETIVO A PEDIDO
EXONERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL

27/08/2021

IZABELA ALVES DE SOUSA

FLAVIA LUIZA ESPERIDIAO DOS SANTOS
EXONERAÇÃO CARGO EFETIVO A PEDIDO
OLIVEIRA

4.

27/08/2021
02/09/2021

CARGO
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
ESPECIALISTA
SOCIOEDUCATIVO
Assistente Social
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
ESPECIALISTA
SOCIOEDUCATIVO
Pedagogo
AGENTE SOCIOEDUCATIVO

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020:

A Lei Complementar nº 173/2020, publicada no DOU nº 101, de 28/05/2020, estabelece
o Programa Federa vo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
A referida Lei trouxe, em seu art. 8º, uma série de restrições, as quais destacamos, in
verbis:
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid19, ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
...
IV - admi r ou contratar pessoal, a qualquer tulo, ressalvadas as
reposições de cargos de cheﬁa, de direção e de assessoramento que não
acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias
de cargos efe vos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata
o inciso IX do caput do art. 37 da Cons tuição Federal , as contratações de
temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos
de órgãos de formação de militares;

Em face das determinações con das na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de
2020, foi realizada consulta à Procuradoria Geral do Distrito Federal a respeito da aplicabilidade desta
lei, que emitiu o Parecer Referencial nº 08/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, trazendo orientações quanto
às repercussões da referida Lei sobre os atos de gestão de pessoal e o regime jurídico de agentes
públicos, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.
Do referido Parecer Referencial, destacamos os seguintes trechos:
6. Em que pese a vedação genérica de admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, estão autorizadas: a) as reposições de cargos de
cheﬁa, de direção Parecer Referencial 08 (42486307) SEI 0002000019916/2020-11 / pg. 2 e de assessoramento que não acarretem
aumento de despesa; b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos
efe vos ou vitalícios; c) as contratações temporárias de que trata o inciso
IX do caput do art. 37 da Cons tuição Federal; d) as contratações de
temporários para prestação de serviço militar; e e) as contratações de
alunos de órgãos de formação de militares.
7. As admissões e contratações de pessoal visando à reposição de
vacâncias de cargos efe vos ou vitalícios, as contratações temporárias de
que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Cons tuição Federal, as
contratações de temporários para prestação de serviço militar e as
contratações de alunos de órgãos de formação de militares não estão
subme das ao atendimento do requisito consistente em “não acarretar
aumento de despesa”. Apenas as reposições de cargos de cheﬁa, de
direção e de assessoramento subordinam-se à veriﬁcação de que não
ocasionam aumento de despesas, estando impedidas pela Lei quando
onerarem os cofres públicos.
8 . A Lei nº 173/2020 não limita, expressa ou implicitamente, as
possibilidades de reposição a par r da consideração do momento em que
o cargo de cheﬁa, direção ou assessoramento, efe vo ou vitalício se
tornou vago, sendo per nente rememorar, porém, que o vocábulo
“reposição” encerra a ideia de “repor” ou “pôr de novo”, de modo que a
autorização legal não abrange o primeiro provimento de cargos públicos

Nota Técnica 135 (70227651)

SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 9

-

-

criados, mas nunca preenchidos (grifos nossos).

Em função das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, é importante
esclarecer que para se seja possível admi r pessoal antes da data descrita no art. 8º da referida Lei
Complementar, a presente demanda deve se enquadrar em pelo menos uma
das excepcionalidades previstas.
Assim, com base na indicação das vacâncias acima, ocorridas no exercício corrente, o
pedido formulado está em consonância com uma das excepcionalidades con das na Lei
Complementar nº 173/2020, ou seja, as nomeações estão sendo efe vadas para reposição de
vacâncias ocorridas no presente exercício.

5.

DO DECRETO Nº 40.572/2020

Em decorrência da situação de emergência em saúde pública e da pandemia decretada
pela Organização Mundial de Saúde - OMS, o Governador do Distrito Federal suspendeu, por tempo
indeterminado, os atos de nomeação e posse de aprovados em concursos públicos realizados no
Distrito Federal, na forma disposta no art. 1º, do Decreto nº. 40.572/2020, in verbis:
Art. 1º Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os atos de nomeação e
posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em
concursos públicos realizados no Distrito Federal.
Parágrafo único. Excetuam-se da regra do caput aqueles cujo exercício seja
necessário para a prevenção, contenção ou combate ao Novo
Coronavírus.

Consta no Despacho - SEJUS/SUAG (69802695) a justificativa transcrita abaixo:
Registra-se que a instrução processual do pleito encontra-se adequada
nos termos propostos, fazendo-se ainda constar declaração de que
a proposição se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do Art.
1º, do Decreto Distrital nº 40.572, de 28 de março de 2020 (42975305) e
jus ﬁca va da demanda, conforme o teor do Despacho - SEJUS/SUBSIS
(SEI - 39459561) e pelo Memorando Nº 214/2020 - SEJUS/SUBSIS (SEI 42870688). (grifo nosso)

Neste ponto, considerando que a avaliação acerca da compa bilidade da demanda com
a exceção imposta pelo Decreto em pauta não cabe à esta Diretoria, não emi remos juízo de valor a
respeito do tema.
6.

MINUTA DE NOMEAÇÃO

No que tange a minuta de nomeação inserida no Despacho SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576), bem como, no O cio Nº 921/2021 - SEJUS/GAB (69873588)
verifica-se que a minuta está de acordo com os princípios que regem a Administração Pública.
Por oportuno, registra-se a inclusão de candidatos, consoante esclarecimentos con da
no Despacho - SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576), transcrita a seguir:
Esclarecemos que na confecção da minuta foi incluída a candidata MARIA
DO SOCORRO DE CASTRO BORGES, aprovada em 18° lugar para o cargo de
Especialista Socioeduca vo - Área: Pedagogia por ter solicitado
reposicionamento para o ﬁnal da lista de classiﬁcação, conforme
publicado no DODF nº 170, de 5 de setembro de 2018.
Ademais, informa-se que o candidato DYEGO LEAL LOBO, 672°, que à época
da publicação do resultado ﬁnal do concurso constava como candidato
subjudice, foi incluído na minuta de nomeação, tendo em vista o transito
em julgado de processo ajuizado pelo(a) candidato(a), com resultado
favorável aos pedidos feitos por ele, de modo que ﬁcou assentado o
direito do candidato a nomeação, nos moldes do processo 0040000006116/2020-29.

Neste sen do, transcrevemos a minuta con da no O cio Nº 921/2021 - SEJUS/GAB
(69873588) abaixo para medidas decorrentes.

7.

CONCLUSÃO

Nota Técnica 135 (70227651)
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Entende-se que o pedido formulado está em consonância com uma das
excepcionalidades contidas na Lei Complementar nº 173/2020, ou seja, as nomeações estão sendo
efetivadas para reposição de vacâncias.
Em relação às questões relacionadas às atribuições desta Unidade, e no exercício das
competências dispostas no Art. 5º do Decreto 40.467/2020, manifestamo-nos pela compatibilidade
do pleito com a legislação vigente, tendo em conta que não há impacto ﬁnanceiro a ser
considerado, pois as nomeações serão em subs tuição as vacâncias ocorridas no presente
exercício.
Ante o exposto, encaminha-se o presente para vossa apreciação, sugerindo o seu envio
à Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, para deliberação e demais ações decorrentes.

Atenciosamente,

NEILSON MOURA DA SILVA

GLAYTON AMARO DE OLIVEIRA

Diretor de Concursos Públicos

Chefe da Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos

MINUTA
DECRETO DE

DE SETEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVII, do art. 100, da Lei Orgânica do
Distrito Federal, tendo em vista na Lei Complementar nº 840/11, com base na instrução dos autos do Processo SEI nº 00417-00036126/201840, resolve:
NOMEAR, em substituição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021 e 27/08/2021, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso
público a que se refere o Edital n.º 1 - SECRIANÇA-ESPAF, de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015,
e Edital nº 33 - SECRIANÇA-ESPAF, de 22 de fevereiro de 2016, publicado no DODF nº 43, de 03 de março de 2017, para exercerem o cargo
de Especialista Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal, conforme a seguir (área de atuação, nome e classificação):
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL: ELAINE DALEXANDRA CAVALCANTE MENDES, 40°, em
decorrência da exoneração a pedido de JULIA GALIZA DE OLIVEIRA, matrícula 1719297.
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: PEDAGOGIA , candidata que havia solicitado reposicionamento para o ﬁnal de
ﬁla: MARIA DO SOCORRO DE CASTRO BORGES, 18°, em decorrência da exoneração em decorrência de decisão judicial de IZABELA
ALVES DE SOUSA, matrícula 2190575.
NOMEAR, em substituição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021, 27/08/2021 e 02/09/2021, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no
concurso público a que se refere o Edital nº 1 – SECRIANÇA-ATRS, de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de
2015, Edital de Resultado Final nº 38 - SECRIANÇA-ATRS, de 22 de fevereiro de 2017, publicado no DODF nº 43, de 03 de março de 2017 e
Edital nº 39 - SECRIANÇA-ATRS, de 16 de março de 2017, publicado no DODF nº 55, de 21 de março de 2017, para exercerem o cargo de
Agente Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,
conforme a seguir (área de atuação, nome e classificação):
AGENTE SOCIOEDUCATIVO: ELAINE MARTINS MATIAS DA SILVA, 671°, em decorrência da exoneração a pedido de ANISIO
SOARES VIEIRA FILHO, matrícula 2402572; DYEGO LEAL LOBO, 672°, em decorrência da exoneração a pedido de IGOR RODRIGUES
VALIM FERREIRA, matrícula 2470969; RENATO NASCIMENTO ALVES, 673°, em decorrência da exoneração a pedido de RENATA
VIEIRA LUZ, matrícula 2158310; LUIZA CHRISTINA WRIEDT, 674°, em decorrência da exoneração a pedido de FLAVIA LUIZA
ESPERIDIAO DOS SANTOS OLIVEIRA, matrícula 0240219X.
IBANEIS ROCHA

Documento assinado eletronicamente por GLAYTON AMARO OLIVEIRA - Matr.0175173-5,
Chefe da Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos, em 23/09/2021, às
15:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NEILSON MOURA DA SILVA - Matr.0125643-2,
Diretor(a) de Concursos Públicos, em 23/09/2021, às 17:02, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70227651 código CRC= 6ADB8DA7.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Executiva de Gestão Administrativa
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Brasília-DF, 23 de setembro de 2021.

Despacho - SEEC/SEGEA/SUGEP

À Secretaria Executiva de Gestão Administrativa:

1. Trata-se de demanda oriunda da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania
(SEJUS), almejando nomeação de 06 (seis) candidatos para Carreira Socioeduca va, em subs tuição
as
vacâncias
ocorridas
no
presente
exercício,
conforme
Despacho
SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576) e Ofício Nº 921/2021 - SEJUS/GAB (69873588).

2. Nesse sen do, ante o Despacho - SEEC/GAB (69988365), os autos foram
encaminhados para análise da área técnica desta Subsecretaria, a qual se manifestou por meio da
Nota Técnica N.º 135/2021 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON (70227651), a qual acolho e destaco:
(...)
7. CONCLUSÃO
Entende-se que o pedido formulado está em consonância com uma das
excepcionalidades con das na Lei Complementar nº 173/2020, ou seja, as
nomeações estão sendo efetivadas para reposição de vacâncias.
Em relação às questões relacionadas às atribuições desta Unidade, e no
exercício das competências dispostas no Art. 5º do Decreto 40.467/2020,
manifestamo-nos pela compa bilidade do pleito com a legislação
vigente, tendo em conta que não há impacto ﬁnanceiro a ser considerado,
pois as nomeações serão em subs tuição as vacâncias ocorridas no
presente exercício.
(...)

3. Pelo exposto, encaminha-se a minuta constante no documento 70227651, para
apreciação da Senhora Secretária Execu va de Gestão Administra va e opina-se pelo envio à
Consultoria Jurídica para ciência, manifestação e adoção de medidas quanto à publicação da matéria.

ISAIAS APARECIDO DA SILVA
Subsecretário de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ISAIAS APARECIDO DA SILVA - Matr.0274229-2,
Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas, em 23/09/2021, às 18:20, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Despacho SEEC/SEGEA/SUGEP 70612507

SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 12

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70612507 código CRC= F14B6888.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Executiva de Gestão Administrativa
Brasília-DF, 24 de setembro de 2021.

Memorando Nº 2799/2021 - SEEC/SEGEA

Ao Gabinete da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

Assunto: Solicitação de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para a
Carreira Socioeducativa em virtude de vacâncias.

Senhor Chefe de Gabinete,

Trata-se do O cio Nº 921/2021 ( 69873588), exarado pela Secretaria de Estado de
Jus ça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS, que remete o Despacho (69802695), da Subsecretaria
de Administração Geral/SEJUS, mediante o qual solicita a nomeação de candidatos aprovados em
concurso público para a Carreira Socioeduca va, objeto do Edital nº 1 – SECRIANÇA, de 25 de agosto
de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, em virtude de vacâncias ocorridas no
presente exercício, com o intuito de recompor o quadro de pessoal daquela Pasta.
No âmbito desta Secretaria Execu va de Gestão Administra va, a demanda foi
examinada pela Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos, área técnica
da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que se manifestou nos termos da Nota Técnica nº
135 (70227651), corroborada pelo Despacho SEEC/SEGEA/SUGEP (70612507), da qual se destaca a
seguinte conclusão:
(...)
Entende-se que o pedido formulado está em consonância com uma das
excepcionalidades con das na Lei Complementar nº 173/2020, ou seja, as
nomeações estão sendo efetivadas para reposição de vacâncias.
Em relação às questões relacionadas às atribuições desta Unidade, e no
exercício das competências dispostas no Art. 5º do Decreto 40.467/2020,
manifestamo-nos pela compa bilidade do pleito com a legislação
vigente, tendo em conta que não há impacto ﬁnanceiro a ser considerado,
pois as nomeações serão em subs tuição as vacâncias ocorridas no
presente exercício.
(...)

Face ao exposto, submetemos os autos a esse Gabinete, e opina-se pela remessa do
processo à Consultoria Jurídica do Governador, para análise e providências per nentes quanto à
publicação da Minuta de Decreto inserta no expediente (70227651).
Atenciosamente,

Memorando 2799 (70718920)

SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 14

GILVANETE MESQUITA DA FONSECA
Secretária Executiva de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por GILVANETE MESQUITA DA FONSECA - Matr.02761637, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Administrativa, em 24/09/2021, às 19:30, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70718920 código CRC= EE582C8D.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Pra ça do Buri ti - Anexo do Pa l á ci o do Buri ti , 6º Anda r - Sa l a 610 - Ba i rro Zona Cívi co-Admi ni s tra ti va - CEP 70075-900 - DF
3313-8198; 34146111
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 27 de setembro de 2021.

Despacho - SEEC/GAB

Assunto: Solicitação de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para a
Carreira Socioeducativa em virtude de vacâncias.
À AJL/GAB/SEEC,

1.
Trata-se do O cio Nº 921/2021 ( 69873588), proveniente da Secretaria de Estado de Jus ça e
Cidadania do Distrito Federal – SEJUS, que remete o Despacho (69802695), da Subsecretaria de
Administração Geral/SEJUS, mediante o qual solicita a nomeação de candidatos aprovados em
concurso público para a Carreira Socioeduca va, objeto do Edital nº 1 – SECRIANÇA, de 25 de agosto
de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, em virtude de vacâncias ocorridas no
presente exercício, com o intuito de recompor o quadro de pessoal daquela Pasta.
2.
De ordem da Cheﬁa da Assessoria Especial Subs tuta, encaminho os autos para
conhecimento e providências decorrentes. Considerando a urgência que o caso requer.

AGNES TRINDADE RODRIGUES
Assessora Especial
Documento assinado eletronicamente por AGNES TRINDADE RODRIGUES - Matr.0276647-7,
Assessor(a) Especial, em 27/09/2021, às 12:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 70777317 código CRC= 7ADC7F3F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Jurídico-Legislativa
Unidade de Orçamento e Pessoal
Nota Jurídica N.º 308/2021 - SEEC/GAB/AJL/UNOP

Brasília-DF, 27 de setembro de 2021.

Processo SEI nº: 00417-00036126/2018-40
Interessado: Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal

E M E N TA :Administra vo. Minuta de
Decreto. Secretaria de Jus ça e Cidadania
do Distrito Federal. Nomeação de
6 candidatos para as carreiras de
Especialistas Socioeduca vos e de
Agentes Socioeduca vos, em subs tuição
a vacâncias por exoneração. Art. 8º do
Parecer Referencial SEI-GDF nº 08/2020
PGDF/PGCONS. LC 173/2020. Vacâncias
de cargos efe vos ocorridas no mesmo
exercício. Viabilidade jurídica.
1.

RELATÓRIO

1.1.
Trata-se de demanda proveniente da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do
Distrito Federal – SEJUS, consubstanciada no O cio Nº 921/2021 - SEJUS/GAB (69873588), que requer
a "nomeação de candidatos aprovados em concurso público, objeto do Edital nº 1 – SECRIANÇA, de 25
de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, para os cargos de Agente
Socioeduca vo e Técnico Socioeduca vo da Carreira Socioeduca va, conforme Minuta de Decreto
anexa".
1.2.
Conforme informações prestadas pela área técnica daquela Pasta, constantes no
Despacho - SEJUS/SUAG (69802695), trata-se de "nomeação de candidatos aprovados para repor as
vacâncias ocorridas neste exercício ﬁnanceiro", acrescentando que a recomposição pretendida não
há impacto financeiro, tampouco a exigência de autorização prévia na LDO".
1.3.
Recebidos os autos nesta Secretaria de Estado de Economia, a Diretoria de Concursos
Públicos exarou a Nota Técnica 135 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON ( 70227651), em que consta a
minuta do Decreto a ser publicado, bem como manifestação atestando a viabilidade da demanda:
Entende-se que o pedido formulado está em consonância com uma das
excepcionalidades con das na Lei Complementar nº 173/2020, ou seja, as
nomeações estão sendo efetivadas para reposição de vacâncias.
Em relação às questões relacionadas às atribuições desta Unidade, e no
exercício das competências dispostas no Art. 5º do Decreto 40.467/2020,
manifestamo-nos pela compa bilidade do pleito com a legislação
vigente, tendo em conta que não há impacto ﬁnanceiro a ser considerado,
pois as nomeações serão em subs tuição as vacâncias ocorridas no
presente exercício.
(Destaques no original)

1.4.

Cabe ressaltar que já há nos autos apreciação pelo Comitê Interno de Gestão de
Nota Jurídica 308 (70795841)
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Pessoas - CIGP, conforme se vê na Ata Nº 67 CIGP ( 65755757), de 13 de julho de 2021, dispensandose assim nova análise por parte do Comitê.
1.5.
Assim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídico-Legislava, por força do Despacho
SEEC/GAB (70777317), para conhecimento e providências decorrentes.
1.6.

É o relatório.

2.

FUNDAMENTAÇÃO

2.1.
Prefacialmente, importa destacar que a manifestação desta Unidade de Orçamento e
Pessoal, como espécie de ato administra vo enuncia vo, possui natureza meramente opina va e
índole estritamente jurídica, em especial quanto à sua legalidade, não abarcando questões técnicas,
econômicas, procedimentais, ou rela vas a sua oportunidade e conveniência e, portanto, não tendo o
condão de vincular as autoridades competentes, a quem cabe a decisão ﬁnal, dentro das respec vas
alçadas.
2.2.
No caso em apreço, demanda análise jurídica a Minuta de Decreto inserida no Nota
Técnica 135 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON ( 70227651), tanto em seu aspecto formal, quanto
em seu aspecto material, relacionado ao mérito da proposição e sua viabilidade jurídica.
DA COMPETÊNCIA PARA EDITAR DECRETOS
2.3.

A Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF dispõe em seu art. 69 que:
Art. 69. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Lei Orgânica;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - decretos legislativos;
V - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação,
alteração e consolidação das leis do Distrito Federal.

2.4.
Além disso, a Cons tuição Federal estabelece uma série de atribuições do Presidente
da República, elencando, em seu ar go 84, suas competências priva vas. Dentre essas competências,
está a relativa à edição de leis:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da
administração federal;
III - iniciar o processo legisla vo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

2.5.
Consectário do princípio da simetria, as Cons tuições Estaduais, bem como a Lei
Orgânica Distrital, podem conferir a referida competência ao Governador, como Chefe do Execu vo
local. No âmbito distrital, o art. 100 LODF trata sobre as competências priva vas atribuídas ao
Governador, nestes termos:
Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:
Nota Jurídica 308 (70795841)
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(...)
VI - iniciar o processo legisla vo, na forma e nos casos previstos nesta Lei
Orgânica;
VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução;
(...)
X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do
Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica;
(...)
XXVI – pra car os demais atos de administração, nos limites da
competência do Poder Executivo;
XXVII – nomear, dispensar, exonerar, demi r e des tuir servidores da
administração pública direta, autárquica e fundacional.(Grifo nosso)

2.6.
Assim, quanto à competência, a proposta se encontra em harmonia com o disposto na
Cons tuição Federal e na LODF, não restando dúvidas sobre a competência do Governador para a
edição do ato normativo em questão.
DA COMPETÊNCIA PARA A PRESENTE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
2.7.
As normas e as diretrizes para elaboração, redação e alteração de decreto e para o
encaminhamento e exame de propostas de decreto e projeto de lei no âmbito da administração direta
e indireta do Distrito Federal estão dispostas no Decreto nº 39.680, de 21 de fevereiro de 2019.
2.8.
Nos termos do art. 12 do mencionado Decreto, os processos administra vos que
envolvam a tramitação de proposição de decretos devem ser acompanhados de:
Art. 12. A proposição de projeto de lei ou de decreto será autuada no
Sistema Eletrônico de Informação - SEI-GDF pelo órgão ou en dade
proponente e encaminhada pelo respec vo Secretário de Estado, ou pelo
Secretário de Estado ao qual o órgão ou en dade esteja vinculado, ao
Gabinete da Casa Civil, para análise de conveniência e oportunidade,
acompanhada de:
I - exposição de mo vos assinada pela autoridade máxima do órgão ou
entidade proponente que conterá:
a) justificativa e fundamento claro e objetivo da proposição;
b) a síntese do problema cuja proposição visa a solucionar;
c) a identificação das normas afetadas pela proposição;
d) a necessidade de que a matéria seja disciplinada por ato do Governador
e não por ato do Secretário de Estado proponente.
II - manifestação da assessoria jurídica do órgão ou en dade proponente
que abrangerá:
a) os disposi vos cons tucionais ou legais que fundamentam a validade
da proposição;
b) as consequências jurídicas dos principais pontos da proposição;
c) as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; e
d) análise de constitucionalidade, legalidade e legística;
e) as normas a serem revogadas com edição do ato normativo.
III - declaração do ordenador de despesas informando:
a) que a medida não gera impacto orçamentário-financeiro; ou
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b) no caso em que a proposta implicar renúncia de receita, criação,
aperfeiçoamento ou expansão da ação governamental, ou aumento de
despesas, informando a:
1. es ma va do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que
entrar em vigor e nos dois subsequentes, da qual deverá constar, de
forma clara e detalhada, as premissas e as metodologias de cálculo
utilizadas; e
2. adequação orçamentária e ﬁnanceira com a Lei Orçamentária Anual,
compa bilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
IV - se for caso, as razões para requerer à Câmara Legisla va do Distrito
Federal a apreciação em caráter de urgência de projeto de lei.
V - manifestação técnica sobre o mérito da proposição, quando couber,
contendo:
a) análise do problema que o ato normativo visa solucionar;
b) objetivos que se pretende alcançar;
c) apresentação de alterna vas possíveis à edição do ato norma vo, se
houver;
d) metas e indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados
alcançados, conforme o caso;
e) o prazo para implementação, quando couber;
f) análise do impacto da medida sobre outras polí cas públicas, inclusive
quanto à interação ou à sobreposição, se for o caso.
§ 1º Todos os documentos, manifestações e pareceres aos quais o
interessado ﬁzer referência em sua fundamentação devem ser acostados
à proposição de projeto de lei e de decreto.
§ 2º A proposição que se enquadre na alínea "b" do inciso III deste ar go
deverá ser subme da previamente à Secretaria de Estado de Economia,
para análise quanto ao impacto orçamentário e financeiro da medida.

2.9.
Logo, nos termos do inciso II do art. transcrito, constata-se a competência desta
Assessoria para emitir manifestação jurídica acerca do teor da minuta de decreto em apreço.
DAS FORMALIDADES PARA EDIÇÃO E DOS REQUISITOS FORMAIS DO ATO NORMATIVO
2.10.
Conforme se depreende do ar go nº 12 do Decreto nº 39.680/2019, a proposição deve
ser encaminhada via Sistema Eletrônico de Informação - SEI-GDF, pela autoridade máxima do órgão ou
en dade, ao Gabinete da Casa Civil, acompanhada de (I) exposição de mo vos assinada pela
autoridade máxima do órgão ou en dade proponente; (II) manifestação da assessoria jurídica do
órgão ou en dade proponente; (III) es ma va do impacto orçamentário-ﬁnanceiro nos termos da LC
101/2000, ou declaração de que a proposta não acarretará aumento de despesa; e (IV) se for caso, as
razões para requerer à Câmara Legislava do Distrito Federal a apreciação em caráter de urgência de
projeto de lei; e (V) manifestação técnica sobre o mérito da proposição.
2.11.
Quanto ao item (I), veriﬁca-se que, em atenção ao Manual de Comunicação Oﬁcial do
Distrito Federal, não há como aferir individualmente os requisitos, uma vez que essa não consta no
processo de modo especíﬁco, sendo prescindível à presente espécie, uma vez que trata de decreto
destinado à nomeação de servidores públicos.
2.12.

O item (II) corresponde à presente manifestação.

2.13.

Quanto

ao

item (III), consta nos autos importante manifestação técnica de
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indispensável exame, a saber a Nota Técnica 135 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON ( 70227651).
Dela, extrai-se que
Logo, para a propositura em debate, não há impacto ﬁnanceiro a ser
considerado, bem como, não há a necessidade de autorização na LDO e
LOA, pois elas serão em subs tuição as vacâncias ocorridas no presente
exercício,
conforme
demonstrado
no
Despacho
SEJUS/SUAG/UNAG/COORGEP (69479576)
(...)
Assim, com base na indicação das vacâncias acima, ocorridas no exercício
corrente, o pedido formulado está em consonância com uma das
excepcionalidades con das na Lei Complementar nº 173/2020, ou seja, as
nomeações estão sendo efe vadas para reposição de vacâncias ocorridas
no presente exercício.
(Grifos no original)

2.14.

Assim, resta atendido o presente inciso.

2.15.
O item (IV), por sua vez, não se aplica, tendo em vista que a demanda trata de Decreto
e não de Projeto de Lei.
DO MÉRITO DA PROPOSTA
2.16.
Quanto ao mérito (V), cumpre destacar que a proposição em espeque se des na a
realizar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para os cargos de Agente
Socioeduca vo e Técnico Socioeduca vo da Carreira Socioeduca va, objeto do Edital nº 1 –
SECRIANÇA, de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015."
(69802695).
2.17.
Sabe-se que a Lei Complementar n.º 173/2020, ao estabelecer o Programa Federa vo
de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterar a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, estabeleceu uma série de restrições ao provimento de cargos públicos. Nesse aspecto,
o ar go 8º, inciso IV, excepciona a possibilidade de realização provimento de cargos decorrentes de
vacâncias:
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ﬁcam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IV - admi r ou contratar pessoal, a qualquer tulo, ressalvadas as
reposições de cargos de cheﬁa, de direção e de assessoramento que não
acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias
de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Cons tuição Federal, as contratações de
temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos
de órgãos de formação de militares;(grifo nosso)

2.18.
Cabe mencionar que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal emi u o Parecer
Referencial SEI-GDF nº 08/2020 - PGDF/PGCONS, que destrincha a referida ressalva nos seguintes
termos:
PARECER
REFERENCIAL.ADMINISTRATIVO
E
FINANCEIRO.
LEI
COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020. PROGRAMA FEDERATIVO
DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). ARTIGOS
8º E 10.VEDAÇÕES À POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAL, RESTRIÇÕES AO
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REGIME JURÍDICO DE AGENTES PÚBLICOS E OUTRAS MEDIDAS VISANDO À
DISCIPLINA FISCAL E CONTENÇÃO DE DESPESAS. EXCEÇÕES QUE SINALIZAM
CONTEMPLAR O DESIDERATO DE NÃO ENGESSAR A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA OU COMPROMETER A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS. EXAME E ELUCIDAÇÃO DE PONTOS DA INOVAÇÃO
LEGISLATIVA POTENCIALMENTE CAUSADORES DE DÚVIDAS E
CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS. 1. As proibições do art. 8º da Lei
Complementar nº 173/2020 abrangem todos os Poderes e Órgãos
Autônomos, a Administração Direta, os fundos, autarquias, fundações e
empresas estatais dependentes, delas se abstraindo apenas as empresas
estatais independentes. (...) 8. A Lei nº 173/2020 não limita, expressa ou
implicitamente, as possibilidades de reposição a par r da consideração do
momento em que o cargo de cheﬁa, direção ou assessoramento, efe vo
ou vitalício se tornou vago, sendo permanente rememorar, porém, que o
vocábulo “reposição” encerra a ideia de “repor” ou “pôr de novo”, de
modo que a autorização legal não abrange o primeiro provimento de
cargos públicos criados, mas nunca preenchidos. (..) 16. Com relação aos
concursos públicos já ul mados e homologados, nas hipóteses em que o
edital previu vagas para primeiro provimento de cargos públicos (cargos
nunca ocupados), recomenda-se que a Administração, com fundamento
na vedação do inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 e no
RE 598099, abstenha-se de efetuar a nomeação de candidatos aprovados
para preenchimento desses cargos públicos nunca providos, restando a
possibilidade de nomeação para reposição de cargos que se tornaram
vagos ou que vierem a vagar por consequência de aposentadoria,
falecimento, exoneração, demissão, outras hipóteses de perda do cargo
previstas cons tucionalmente, posse em cargo inacumulável e promoção.
17. A suspensão do prazo de validade dos concursos públicos estabelecida
pelo art. 10 da Lei Complementar nº 173/2020 tem aplicabilidade restrita
aos concursos da esfera federal.(Grifo nosso)

2.19.
Percebe-se que as restrições ﬁnanceiras decorrentes da aplicação da LC n.º
173/2020 não inviabilizam a pretensão em questão, uma vez que trata da reposição de vacâncias no
mesmo exercício ﬁnanceiro, sendo fac vel nos termos do citado Parecer Referencial SEI-GDF nº
08/2020 - PGDF/PGCONS.
2.20.
Destarte, o caso em comento encontra-se evidentemente inserido na exceção ao
impedimento cominado pela LC n.º 173/2020 para a admissão de pessoal.
DA REGULARIDADE FORMAL E DO MÉRITO DA PROPOSIÇÃO
2.21.
Portanto, percebe-se que a minuta de Decreto ora analisada, sob o viés da legalidade,
apresenta conformidade formal e material aos requisitos elencados pelo Decreto 39.680/2019. No
mais, da análise do norma vo, percebe-se que que não há nenhum vício de incons tucionalidade
formal, tampouco extrapolação do limite regulamentar deﬁnido.
2.22.
Por ﬁm, não foram encontrados vícios que contrariem as disposições da Lei
Complementar nº 13/1996, que regulamenta o art. 69 da Lei Orgânica, dispondo sobre a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal, tampouco o Decreto nº 39.680/2019,
que dispõem sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal.
3.

CONCLUSÃO

3.1.
Face ao exposto, opino que, com apoio nas premissas do Decreto nº
39.680/2019, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Complementar n.º 13/1996, a minuta de
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Decreto constante na Nota Técnica 135 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON ( 70227651) atende aos
critérios de legalidade, estando em consonância sob os aspectos materiais e formais estabelecidos
pela legislação de regência, sobretudo no que diz respeito à excepcionalidade de que trata o ar go 8º
d a Lei Complementar n.º 173/2020 e seu entendimento aplicável ao Distrito Federal consignado no
Parecer Referencial SEI-GDF nº 08/2020 - PGDF/PGCONS, des nando-se a proposição ao suprimento
de vacâncias de cargos efetivos.
3.2.
Assim, pugno pela remessa dos autos ao Gabinete desta pasta para conhecimento e
posterior envio à Consultoria Jurídica da Casa Civil, em respeito ao art. 18 do Decreto nº 39.610, de 1º
de Janeiro de 2019.
RENATO JATOBÁ ROSSITER
Assessor Especial
Unidade de Orçamento e Pessoal
De acordo.
À Chefe desta Assessoria Jurídico-Legislativa para conhecimento e deliberação.

GUTIERRY ZALTUM BORGES MERCÊS
Chefe da Unidade de Orçamento e Pessoal
Assessoria Jurídico-Legislativa
I - Manifesto-me de acordo com a Nota sob análise, por exteriorizar a opinião desta
Assessoria Jurídico-Legislava sobre o caso em apreço.
II - Assim, encaminhem-se os autos ao Gabinete desta pasta para conhecimento e
demais providências.
LUCIANA ABDALLA NOVANTA SAENGER
Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA ABDALLA NOVANTA SAENGER Matr.0275059-7, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, em 28/09/2021, às 18:18, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUTIERRY ZALTUM BORGES MERCÊS - Matr.02788004, Chefe da Unidade de Orçamento e Pessoal, em 28/09/2021, às 18:53, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATO JATOBÁ ROSSITER - Matr.0278010-0,
Assessor(a) Especial., em 29/09/2021, às 14:27, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Proposta - SEEC/GAB

MINUTA
DECRETO

, DE

DE

DE 2021

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVII, do art.
100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista na Lei Complementar nº 840/11, com base na
instrução dos autos do Processo SEI nº 00417-00036126/2018-40, RESOLVE:
NOMEAR, em subs tuição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021 e 27/08/2021, os candidatos
abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se refere o Edital n.º 1 - SECRIANÇA-ESPAF,
de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, e Edital nº 33 SECRIANÇA-ESPAF, de 22 de fevereiro de 2016, publicado no DODF nº 43, de 03 de março de 2017,
para exercerem o cargo de Especialista Socioeduca vo, da Carreira Socioeduca va, do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito Federal, conforme a seguir (área de
atuação, nome e classificação):
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL: ELAINE DALEXANDRA CAVALCANTE
MENDES, 40°, em decorrência da exoneração a pedido de JULIA GALIZA DE OLIVEIRA,
matrícula 1719297.
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: PEDAGOGIA, candidata que havia solicitado
reposicionamento para o ﬁnal de ﬁla: MARIA DO SOCORRO DE CASTRO BORGES, 18°, em
decorrência da exoneração em decorrência de decisão judicial de IZABELA ALVES DE SOUSA,
matrícula 2190575.
NOMEAR, em subs tuição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021, 27/08/2021 e 02/09/2021,
os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se refere o Edital nº 1 –
SECRIANÇA-ATRS, de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015,
Edital de Resultado Final nº 38 - SECRIANÇA-ATRS, de 22 de fevereiro de 2017, publicado no DODF nº
43, de 03 de março de 2017 e Edital nº 39 - SECRIANÇA-ATRS, de 16 de março de 2017, publicado no
DODF nº 55, de 21 de março de 2017, para exercerem o cargo de Agente Socioeduca vo, da Carreira
Socioeduca va, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito
Federal, conforme a seguir (área de atuação, nome e classificação):
AGENTE SOCIOEDUCATIVO: ELAINE MARTINS MATIAS DA SILVA, 671°, em decorrência da exoneração a
pedido de ANISIO SOARES VIEIRA FILHO, matrícula 2402572; DYEGO LEAL LOBO, 672°, em
decorrência da exoneração a pedido de IGOR RODRIGUES VALIM FERREIRA,
matrícula 2470969; RENATO NASCIMENTO ALVES, 673°, em decorrência da exoneração a pedido de
RENATA VIEIRA LUZ, matrícula 2158310; LUIZA CHRISTINA WRIEDT, 674°, em
decorrência da exoneração a pedido de FLAVIA LUIZA ESPERIDIAO DOS SANTOS OLIVEIRA,
matrícula 0240219X.

Proposta SEEC/GAB 71007270
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IBANEIS ROCHA
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA Matr.0032343-8, Secretário(a) de Estado de Economia do Distrito Federal, em 25/10/2021, às
20:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71007270 código CRC= 2F3A928A.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO
FEDERAL
Gabinete
Ofício Nº 7361/2021 - SEEC/GAB

Brasília-DF, 29 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
GUSTAVO DO VALE ROCHA
Secretário de Estado-Chefe
Casa Civil do Distrito Federal
Brasília-DF
Com cópia
A Sua Excelência o Senhor
RODRIGO FRANTZ BECKER
Consultor Jurídico
Gabinete do Governador do Distrito Federal
Brasília/DF

Assunto: Nomeação de candidatos aprovados em concurso público da Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania do Distrito Federal.

Senhor Secretário de Estado-Chefe,
1.
Ao cumprimentá-lo, reporto-me ao O cio Nº 921/2021 - SEJUS/GAB (69873588), o qual
solicita a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para os cargos de Agente
Socioeducativo e Técnico Socioeducativo da Carreira Socioeducativa.
2.
Sobre o assunto, a Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos, área técnica
da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, manifestou-se por meio da Nota Técnica N.º 135/2021 SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON (70227651), corroborada pela Secretaria Execu va de Gestão
Administra va (Memorando Nº 2799/2021 - SEEC/SEGEA - 70718920), registrando a "compa bilidade
do pleito com a legislação vigente, tendo em conta que não há impacto ﬁnanceiro a ser considerado,
pois as nomeações serão em substituição as vacâncias ocorridas no presente exercício".
3.
Posteriormente, a Assessoria Jurídico-Legisla va desta Pasta, conforme a Nota Jurídica N.º
308/2021 - SEEC/GAB/AJL/UNOP (70795841), concluiu que a proposta atende aos critérios de
legalidade, estando em consonância com os aspectos materiais e formais estabelecidos pela
legislação de regência.
4.
Ante o exposto, encaminho a minuta de Decreto (71007270), para análise e manifestação, a
fim de subsidiar a decisão do Excelentíssimo Senhor Governador.
Ofício 7361 (71007642)
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Atenciosamente,
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA Matr.0032343-8, Secretário(a) de Estado de Economia do Distrito Federal, em 25/10/2021, às
21:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71007642 código CRC= B2913985.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 26 de outubro de 2021.

Despacho - CACI/GAB

URGENTE
ASSUNTO: Nomeação de candidatos aprovados em concurso público da Secretaria de Estado de Jus ça
e Cidadania do Distrito Federal.

À Consultoria Jurídica,

Trata-se de Minuta de Decreto (71007270), a qual visa nomear os candidatos aprovados
no concurso público para exercerem o cargo de Especialista Socioeduca vo e Agente Socioeduca vo,
da Carreira Socioeduca va, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do
Distrito Federal.
A proposta foi analisada pela Secretaria de Estado de Economia, conforme o O cio nº
7361/2021 - SEEC/GAB (71007642), por meio do qual informa que atende aos critérios de legalidade,
estando em consonância sob os aspectos materiais e formais estabelecidos pela legislação de
regência.
Deste modo, encaminho os autos para análise e manifestação.

LEONARDO ARAÚJO EMERICK
Chefe de Gabinete [¹]

[¹] Portaria n° 31, de 17 de dezembro de 2020, que delega competências ao Chefe de Gabinete, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil,
Subsecretário de Administração Geral e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Civil do Distrito Federal para os atos que menciona e
dá outras providências.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ARAUJO EMERICK - Matr.1691671-9,
Chefe de Gabinete, em 26/10/2021, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72794889 código CRC= 50D87C62.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO GOVERNADOR
Consultoria Jurídica
Brasília-DF, 26 de outubro de 2021.

Despacho - GAG/CJ

DESPACHO Nº 1.655/2021 - CJDF/GAG
PROCESSO Nº 00417-00036126/2018-40
INTERESSADA: Casa Civil. Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
ASSUNTO: Minuta de Decreto. Tornar sem efeito. Nomeações. Secretaria de Estado de Jus ça e
Cidadania do Distrito Federal.

Senhor Consultor Jurídico Executivo,

Trata-se de processo administra vo instaurado pela Secretaria de Estado de Jus ça e
Cidadania do Distrito Federal, tendo por obje vo nomeações de candidatos aprovados em concurso
público em subs tuição aos que não tomaram posse em tempo hábil ou solicitaram o
reposicionamento para o final da lista de classificação.
Os autos foram instruídos com os seguintes documentos:
I. Minuta de Decreto (71007270);
II. Ofício Nº 921/2021 - SEJUS/GAB (69873588);
III. Manifestação Técnica da SEEC - Nota Técnica N.º 135/2021 SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON (70227651);
IV. Nota Jurídica N.º 308/2021 - SEEC/GAB/AJL/UNOP (70795841);
V. Manifestação do Ordenador de Despesa (71007642).

Por meio do O cio n° 7361/2021- SEEC/GAB (71007642), a Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal informa que as nomeações em comento não ensejarão impacto
orçamentário financeiro. Senão vejamos:
“(...) Ao cumprimentá-lo, reporto-me ao O cio Nº 921/2021 - SEJUS/GAB
(69873588), o qual solicita a nomeação de candidatos aprovados em
concurso público para os cargos de Agente Socioeduca vo e Técnico
Socioeducativo da Carreira Socioeducativa.
Sobre o assunto, a Unidade de Administração de Carreiras e Empregos
Públicos, área técnica da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, manifestouse
por
meio
da
Nota
Técnica
N.º
135/2021
SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON (70227651),
corroborada
pela
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Secretaria Execu va de Gestão Administra va (Memorando Nº 2799/2021
- SEEC/SEGEA - 70718920), registrando a "compa bilidade do pleito com a
legislação vigente, tendo em conta que não há impacto ﬁnanceiro a ser
considerado, pois as nomeações serão em subs tuição as vacâncias
ocorridas no presente exercício".
Posteriormente, a Assessoria Jurídico-Legisla va desta Pasta, conforme
a Nota Jurídica N.º 308/2021 - SEEC/GAB/AJL/UNOP (70795841), concluiu
que a proposta atende aos critérios de legalidade, estando em
consonância com os aspectos materiais e formais estabelecidos pela
legislação de regência.
Ante o exposto, encaminho a minuta de Decreto (71007270), para análise
e manifestação, a ﬁm de subsidiar a decisão do Excelen ssimo Senhor
Governador”.

A Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Economia, por meio da Nota
Técnica N.º 135/2021 - SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON ( 70227651), ra ﬁcada pelo Despacho
SEEC/SEGEA/SUGEP (70612507), registrou que não há impacto ﬁnanceiro a ser considerado, bem
como que o pedido formulado está em consonância com uma das excepcionalidades con das na Lei
Complementar nº 173/2020, uma vez que as nomeações se darão em subs tuição a, concluindo,
portanto, pela compatibilidade do pleito com a legislação vigente:
“ (...) CONCLUSÃO
Entende-se que o pedido formulado está em consonância com uma das
excepcionalidades con das na Lei Complementar nº 173/2020, ou seja, as
nomeações estão sendo efetivadas para reposição de vacâncias.
Em relação às questões relacionadas às atribuições desta Unidade, e no
exercício das competências dispostas no Art. 5º do Decreto 40.467/2020,
manifestamo-nos pela compa bilidade do pleito com a legislação
vigente, tendo em conta que não há impacto ﬁnanceiro a ser considerado,
pois as nomeações serão em subs tuição as vacâncias ocorridas no
presente exercício.
Ante o exposto, encaminha-se o presente para vossa apreciação,
sugerindo o seu envio à Secretaria Execu va de Gestão Administra va,
para deliberação e demais ações decorrentes”.

Ato con nuo, a Assessoria Jurídico-legisla va desta Pasta analisou o tema e, por meio
da Nota Jurídica N.º 308/2021 - SEEC/GAB/AJL/UNOP (70795841), concluiu que a minuta de
Decreto atende aos critérios de legalidade, estando em consonância sob os aspectos materiais e
formais estabelecidos pela legislação de regência, sobretudo, no que diz respeito à excepcionalidade
de que trata o ar go 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173/2020, com esteio no Parecer
Referencial SEI-GDF nº 08/2020 - PGDF/PGCONS”. Vejamos:
“(...) CONCLUSÃO
Face ao exposto, opino que, com apoio nas premissas do Decreto nº
39.680/2019, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Complementar n.º
13/1996, a minuta de Decreto constante na Nota Técnica 135 SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON ( 70227651) atende aos critérios de
legalidade, estando em consonância sob os aspectos materiais e formais
Despacho GAG/CJ 72819369

SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 32

estabelecidos pela legislação de regência, sobretudo no que diz respeito à
excepcionalidade de que trata o ar go 8º da Lei Complementar n.º
173/2020 e seu entendimento aplicável ao Distrito Federal consignado
no Parecer Referencial SEI-GDF nº 08/2020 - PGDF/PGCONS, des nando-se
a proposição ao suprimento de vacâncias de cargos efetivos.
Assim, pugno pela remessa dos autos ao Gabinete desta pasta para
conhecimento e posterior envio à Consultoria Jurídica da Casa Civil, em
respeito ao art. 18 do Decreto nº 39.610, de 1º de Janeiro de 2019".

É o relato.
Passo à análise.
Cumpre observar que o ato norma vo em questão está em consonância com as
orientações jurídicas ﬁrmadas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal no Parecer Referencial
n.° 08/2020 – PGDF/PGCONS, quanto às vedações con das da Lei Complementar nº 173/2020. Isso
porque as nomeações do Decreto em comento estão sendo realizadas em subs tuição às
nomeações que serão tornadas sem efeito, em razão do não comparecimento para tomar posse
dentro do prazo legal ou pela solicitação de ﬁm de ﬁla, ou, ainda, em subs tuição a vacâncias
decorrentes de exonerações a pedido.
Pretende-se, então, neste momento a nomeação de novos candidatos em razão de
alguns nomeados não terem tomado posse no prazo legal, o que autoriza a convocação
(nomeação) dos aprovados subsequentes, desde que respeitada a ordem cronológica de
aprovação no certame, bem como para os cargos vacantes em face de aposentadorias.
Vale dizer que, nesse sen do, também se manifestou o Secretário de Estado de
Economia do Distrito Federal (71007642) que ra ﬁcou os termos da Nota Técnica N.º 135/2021 SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/DICON (70227651), e da Nota Jurídica N.º 308/2021 SEEC/GAB/AJL/UNOP (70795841).
Ademais, o ato pretendido é da competência do Senhor Governador, conforme previsto
no ar go 100, XVIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no art. 10 da Lei Complementar nº
840/2011:

" LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:
(...)
XVIII - prover e ex nguir os cargos públicos do Distrito Federal, na forma
da lei;
LEI COMPLEMENTAR nº 840/2011
Art. 10. O ato de provimento de cargo público compete ao:
I – Governador, no Poder Executivo;
II – Presidente da Câmara Legislativa;
III – Presidente do Tribunal de Contas(...)"

Dessa forma, conclui-se que o ato administra vo proposto obedece às exigências legais
para a sua edição e par ndo da premissa de que a documentação e as informações carreadas ao
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presente processo são idôneas, restringindo a presente manifestação aos aspectos jurídicos da
proposição em apreço, não abarcando questões técnicas, econômicas, procedimentais, ou rela vas à
oportunidade e à conveniência, não visualizei óbice de natureza jurídica para que a minuta de Decreto
constante do doc. SEI 71007270 seja encaminhada à Casa Civil para ser subme da à análise pelo
Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal.

Brasília, 26 de outubro de 2021.
Emanuela de Oliveira Neves
Assessora Especial
Consultoria Jurídica

DESPACHO

De acordo, considerando a existência de mo vação concreta (subs tuição às
nomeações que serão declaradas sem efeito, em razão do não comparecimento para tomar posse
dentro do prazo legal ou da solicitação de ﬁm de ﬁla) a indicar a submissão da pretendida nomeação
às exceções permissivas da Lei Complementar nº 173/2020 e aos termos do Parecer Referencial n.º
8/2020-PGDF/PGCONS.
Determino o envio dos autos para a Casa Civil do Distrito Federal para que a minuta de
decreto constante do doc. SEI 71007270 seja subme da à análise e à deliberação ﬁnal do Senhor
Governador do Distrito Federal.

Brasília, 26 de outubro de 2021.
Alexandre Vitorino Silva
Consultor Jurídico Executivo
Procurador do Distrito Federal
Gabinete do Governador

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE VITORINO SILVA - Matr.1696951-0,
Consultor(a) Jurídico(a) Executivo(a), em 26/10/2021, às 14:03, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Despacho GAG/CJ 72819369

SEI 00417-00036126/2018-40 / pg. 34

Documento assinado eletronicamente por EMANUELA DE OLIVEIRA NEVES - Matr.1694338-4,
Assessor(a) Especial, em 26/10/2021, às 14:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72819369 código CRC= 15F5B10F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 26 de outubro de 2021.

Despacho - CACI/GAB

ASSUNTO: Nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Secretaria de Estado de Jus ça e
Cidadania do Distrito Federal.
À Subsecretaria de Atos Oficiais,

Trata-se de processo administra vo instaurado pela Secretaria de Estado de Jus ça e
Cidadania do Distrito Federal, tendo por obje vo nomeações de candidatos aprovados em concurso
público em subs tuição aos que não tomaram posse em tempo hábil ou solicitaram o
reposicionamento para o final da lista de classificação.
A proposta foi analisada pela Secretaria de Estado de Economia, conforme o O cio Nº
7361/2021 - SEEC/GAB (71007642), concluindo que o ato atende aos critérios de legalidade, estando
em consonância com os aspectos materiais e formais estabelecidos pela legislação de regência.
A Consultoria Jurídica manifestou-se mediante o Despacho n° 1.655/2021 - CJDF/GAG
(72819369), em que informa não visualizar óbice de natureza jurídica para que a minuta de Decreto
constante do documento (71007270) seja subme da à análise pelo Excelen ssimo Senhor Governador
do Distrito Federal.
Deste modo, encaminho os autos para conhecimento e adoção das medidas julgadas
pertinentes.
LEONARDO ARAÚJO EMERICK
Chefe de Gabinete [¹]

[¹] Portaria n° 31, de 17 de dezembro de 2020, que delega competências ao Chefe de Gabinete, Secretário Executivo Institucional da Casa Civil,
Subsecretário de Administração Geral e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Civil do Distrito Federal para os atos que menciona e
dá outras providências.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO ARAUJO EMERICK - Matr.1691671-9,
Chefe de Gabinete, em 26/10/2021, às 18:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 72842525 código CRC= 69541B9C.
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PÁGINA 44

Diário Oficial do Distrito Federal

ADMINISTRATIVO: BRUNO BARBOSA LOPES, 83º, em vaga decorrente da
exoneração a pedido do servidor ANDRESSA BEZERRA MILHOMEM, matrícula
16944763; ARNON MATEUS NUNES DE ALBUQUERQUE, 84º, em vaga
decorrente da aposentadoria do servidor MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO,
matrícula 01006258.
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA: LUCIANA TEJERA BIJOS, 69º, em vaga
decorrente da exoneração a pedido do servidor THAIS HELENA FERNANDES
TEIXEIRA, matrícula 16820282; MARIANNI GONCALVES RAMOS, 70º, em vaga
decorrente da exoneração a pedido do servidor WALLAS ECCARD SALGADO DA
SILVA.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere
o inciso XXVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista na Lei
Complementar nº 840/11, com base na instrução dos autos do Processo SEI nº 0041700036126/2018-40, resolve:
NOMEAR, em substituição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021 e 27/08/2021, os
candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se refere o Edital
n.º 1 - SECRIANÇA-ESPAF, de 25 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 165, de
26 de agosto de 2015, e Edital nº 33 - SECRIANÇA-ESPAF, de 22 de fevereiro de
2016, publicado no DODF nº 43, de 03 de março de 2017, para exercerem o cargo de
Especialista Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, conforme a seguir (área
de atuação, nome e classificação):
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: SERVIÇO SOCIAL: ELAINE
DALEXANDRA CAVALCANTE MENDES, 40°, em decorrência da exoneração a
pedido de JULIA GALIZA DE OLIVEIRA, matrícula 1719297.
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO - ÁREA: PEDAGOGIA, candidata que havia
solicitado reposicionamento para o final de fila: MARIA DO SOCORRO DE CASTRO
BORGES, 18°, em decorrência da exoneração em decorrência de decisão judicial de
IZABELA ALVES DE SOUSA, matrícula 2190575.
NOMEAR, em substituição às vacâncias ocorridas em 25/08/2021, 27/08/2021 e
02/09/2021, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se
refere o Edital nº 1 – SECRIANÇA-ATRS, de 25 de agosto de 2015, publicado no
DODF nº 165, de 26 de agosto de 2015, Edital de Resultado Final nº 38 SECRIANÇA-ATRS, de 22 de fevereiro de 2017, publicado no DODF nº 43, de 03 de
março de 2017 e Edital nº 39 - SECRIANÇA-ATRS, de 16 de março de 2017,
publicado no DODF nº 55, de 21 de março de 2017, para exercerem o cargo de Agente
Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, do Quadro de Pessoal da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, conforme a seguir (área de atuação,
nome e classificação):
AGENTE SOCIOEDUCATIVO: ELAINE MARTINS MATIAS DA SILVA, 671°, em
decorrência da exoneração a pedido de ANISIO SOARES VIEIRA FILHO, matrícula
2402572; DYEGO LEAL LOBO, 672°, em decorrência da exoneração a pedido de
IGOR RODRIGUES VALIM FERREIRA, matrícula 2470969; RENATO
NASCIMENTO ALVES, 673°, em decorrência da exoneração a pedido de RENATA
VIEIRA LUZ, matrícula 2158310; LUIZA CHRISTINA WRIEDT, 674°, em
decorrência da exoneração a pedido de FLAVIA LUIZA ESPERIDIAO DOS SANTOS
OLIVEIRA, matrícula 0240219X.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e considerando o artigo 17, § 5º da Lei Complementar 840, de 23/12/2011,
resolve:
TORNAR SEM EFEITO, as nomeações contidas no Decreto publicado no DODF nº
120, de 29 de junho de 2021, a que se refere o Edital de Abertura nº 06, de 2 de março
de 2018, publicado no DODF nº 43, de 05 de março de 2018 e homologado pelo Edital
de Resultado Final nº 39, de 4 de julho de 2018, publicado no DODF nº 126, de 05 de
julho de 2018, para exercerem o cargo de MÉDICO da Carreira Médica do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em decorrência da
solicitação de reposicionamento para o final da lista de classificação, com base na
instrução dos autos do processo SEI nº 00060-00078990/2021-19, conforme a seguir
(especialidade, nome e classificação):
MÉDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: GLAUBER CESAR MARQUES
BARBOSA, 44º.
TORNAR SEM EFEITO, as nomeações contidas no Decreto publicado no DODF nº
120, de 29 de junho de 2021, a que se refere o Edital de Abertura nº 06, de 2 de março
de 2018, publicado no DODF nº 43, de 05 de março de 2018 e homologado pelo Edital
de Resultado Final nº 39, de 4 de julho de 2018, publicado no DODF nº 126, de 05 de
julho de 2018, para exercerem o cargo de MÉDICO da Carreira Médica do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em decorrência do não
comparecimento ou impedimento para tomar posse em tempo hábil, com base na
instrução dos autos do processo SEI nº 00060-00078990/2021-19, conforme a seguir
(especialidade, nome e classificação):
MÉDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: FREDERICO CARRIZO
DEFAVERI, 41°.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal e
considerando os termos da Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011, resolve:

Nº 204, SEXTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2021

NOMEAR os candidatos abaixo, aprovados no concurso público a que se refere edital
de abertura nº 06, de 2 de março de 2018, publicado no DODF n.º 43, de 05 de março
de 2018 e homologado pelo edital de resultado final nº 39, de 04 de julho de 2018,
publicado no DODF n° 126, de 05 de julho de 2018, para exercerem o cargo de
MÉDICO, da Carreira Médica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal, em substituição às nomeações tornadas sem efeito em decorrência
da solicitação de reposicionamento para o final da lista de classificação ou em
decorrência do não comparecimento para tomar posse em tempo hábil, com base na
instrução dos autos do processo SEI nº 00060-00078990/2021-19, conforme a seguir:
(especialidade, nome e classificação):
MÉDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA: LEONARDO DE SOUZA
QUEIROZ, 39º, em decorrência de APOSENTADORIA do(a) servidor(a) VALERIA
CASTRO DE BARROS HENES, matrícula nº 1270680; GLAUBER CESAR
MARQUES BARBOSA, 44º, em decorrência de APOSENTADORIA do(a) servidor(a)
MARIA AMELIA FRANCISCHETTI ROCHA, matrícula nº 1285629.
IBANEIS ROCHA
RETIFICAÇÃO
No Decreto de 09 de julho de 2020, publicado no DODF nº 129, de 10 de julho de 2020,
página 16, o ato que exonerou a pedido GUTIERRY ZALTUM BORGES MERCÊS,
ONDE SE LÊ: “...da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.”, LEIA-SE:
“...da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a contar de 23 de junho de
2020.”.
DESPACHO DO GOVERNADOR
Em 28 de outubro de 2021
Processo: 04008-00000906/2021-20. Interessada: SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Assunto:
RETIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO.
I - RETIFICO a autorização de afastamento do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Distrito Federal, GILVAM MÁXIMO, publicada na página 24, do DODF nº
193, de 14 de outubro de 2021, a fim de participar do evento “Web Summit” e de cumprir
agendas institucionais de interesse do Governo do Distrito Federal, para, com fulcro no artigo
19, II, “b”, do Decreto Distrital nº 29.290, de 22 de julho de 2008, autorizar o afastamento
entre os dias 28 de outubro de 2021 e 06 de novembro de 2021, com ônus limitado para o
Distrito Federal, conforme consta dos autos do processo em epígrafe.
II - Após publicado, encaminhe-se à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
do Distrito Federal, para ciência e adoção das providências cabíveis.
IBANEIS ROCHA

GABINETE DO GOVERNADOR
CONSULTORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 07, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021
O CONSULTOR JURÍDICO DO GABINETE DO GOVERNADOR DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, inciso VII, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, e o artigo 14, §2º, Decreto nº 39.610, de 1º de janeiro de
2019, resolve:
DESIGNAR REINALDO COSME VILAR DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula nº
1697232-5, ocupante do cargo de Subconsultor Jurídico, para substituir, sem acúmulo de
vencimentos, ALEXANDRE VITORINO SILVA, Consultor Jurídico Executivo, da
Consultoria Jurídica do Gabinete do Governador do Distrito Federal, no período de
03/11/2021 a 02/12/2021, em razão de férias, bem como para responder pela Consultoria
Jurídica do Distrito Federal durante os dias 16/11/2021 a 19/11/2021, em razão de férias
do Consultor Jurídico do Distrito Federal.
RODRIGO FRANTZ BECKER

VICE GOVERNADORIA
CHEFIA DE GABINETE
ORDEM DE SERVIÇO Nº 29, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021
O CHEFE DE GABINETE, DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com a delegação conferida no Art. 1º, inciso III
da Portaria nº 18, de 29 de julho de 2015 e em vista do Art. 3º do Decreto nº 39.002, de 24
de abril de 2018, que regulamentou os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23
de dezembro de 2011, resolve: DESIGNAR 3º SGT QPPMC BRUNO WANDERLEY
LEITÃO, matrícula 1.691.731-6, Assessor Técnico, Símbolo GMSI-02, da Gerência de
Segurança Pessoal, da Coordenação de Segurança, da Assessoria Militar, do Gabinete do
Vice-Governador do Distrito Federal, para substituir, sem acumular vencimentos e sem
prejuízo das suas atribuições, o servidor 1º SGT QPPMC SIDINEI FERREIRA DE
ANDRADE, matrícula 1.690.296-3, Gerente, Símbolo CPC-08, da Gerência de
Administração da Residência Oficial, da Coordenação Administrativa, da Assessoria
Militar, do Gabinete do Vice-Governador do Distrito Federal, no período de 1º/11/2021 a
30/11/2021, por motivo de férias do titular, conforme processo 00014-00000902/2021-39.
PAULO CESAR PAGI CHAVES
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Subsecretaria de Atos Oficiais
Brasília-DF, 03 de novembro de 2021.

Despacho - CACI/GAB/SUBDODF

Assunto: Decreto de Pessoal. Concurso Público. Tornar sem efeito. Nomeações.

À Secretaria Executiva de Gestão Administrativa/Seec,

Res tuo os autos, que trata de minuta de Decreto, apresentada pela Secretaria de
Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito Federal. tendo por obje vo nomeações de candidatos
aprovados em concurso público em subs tuição aos que não tomaram posse em tempo hábil ou
solicitaram o reposicionamento para o final da lista de classificação.
Em atendimento à solicitação, informo que o Decreto foi publicado no Diário Oﬁcial do
Distrito Federal nº 204, de 29 de outubro de 2021 (73144501).
Por ﬁm, res tuo os autos, para que sejam adotadas as providências que julgar
pertinentes.

RAIANA DO EGITO MOURA
Subsecretária

Documento assinado eletronicamente por RAIANA DO EGITO MOURA - Matr.1693575-6,
Subsecretário(a) de Atos Oficiais, em 03/11/2021, às 10:25, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 73246329 código CRC= 1A62CEB2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Executiva de Gestão Administrativa
Brasília-DF, 03 de novembro de 2021.

Despacho - SEEC/SEGEA

Assunto: Decreto de Pessoal. Concurso Público. Tornar sem efeito. Nomeações.
À Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS,
À Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP,

Diante da publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal de 29 de outubro de 2021,
conforme documento (73135014), encaminhamos os autos para conhecimento e providências
decorrentes.

LARISSA MIRANDA
Assessora
Documento assinado eletronicamente por LARISSA MIRANDA CHINCHILLA - Matr.0245819-5,
Assessor(a)., em 03/11/2021, às 14:28, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 73287116 código CRC= AF93C0DB.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Executiva de Gestão Administrativa
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Brasília-DF, 03 de novembro de 2021.

Despacho - SEEC/SEGEA/SUGEP

À DICON:
Encaminham-se os autos, para análise e manifestação técnica, processo administra vo
instaurado pela Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito Federal, tendo por obje vo
nomeações de candidatos aprovados em concurso público em subs tuição aos que não tomaram
posse em tempo hábil ou solicitaram o reposicionamento para o ﬁnal da lista de classiﬁcação,
considerando os termos do Despacho - SEEC/SEGEA (73287116).

Denise de A. Leão
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Assessora
Documento assinado eletronicamente por DENISE DE AZEVEDO LEÃO - Matr.0279765-8,
Assessor(a), em 03/11/2021, às 14:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 73288896 código CRC= CEDCE6D0.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Pra ça do Buri ti - Anexo do Pa l a ci o do Buri ti , 7º Anda r, Sa l a 700 - Ba i rro Zona Cívi co-Admi ni s tra ti va - CEP 70.075-900 - DF
3313-8107
00417-00036126/2018-40
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
Brasília-DF, 03 de novembro de 2021.

Despacho - SEJUS/GAB

Destino: Subsecretaria de Administração Geral
Assunto: Nomeações de aprovados em Concurso Público.
Trata-se do Despacho - SEEC/SEGEA(73287116), da Secretaria de Estado de Economia
do Distrito Federal, o qual informa a publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 204, de 29
outubro de 2021, pág. 44, acerca de nomeações de candidatos aprovados para Carreira
Socioeducativa.
Desta maneira, encaminhamos os autos para conhecimento e providências que se
fizerem necessárias.
Atenciosamente,

Tainá Colombo Santos Dutra
Assessora Especial
Documento assinado eletronicamente por TAINA COLOMBO SANTOS DUTRA - Matr.0193637-9,
Assessor(a) Especial, em 03/11/2021, às 15:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 73301716 código CRC= C357C6B8.
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