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3.2.2 A avaliação médica compreenderá o exame clínico (anamnese e exame físico)
realizado por junta médica do Cebraspe e o envio, via upload, de exames biométricos e de
diagnóstico médico especializado para ser analisados (em conjunto com as informações
oriundas do exame clínico) por junta médica do Cebraspe.
3.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, a partir do dia 3 de maio de
2022, para verificar o seu local e o horário de realização do exame clínico, a ser realizado no
dia 8 de maio de 2022, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os
dados solicitados. O candidato somente poderá realizá-lo no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3.4 O candidato deverá enviar, via upload, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, no período das 10 horas do dia
21 de abril de 2022 às 18 horas do dia 8 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), os
exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 13.8.1 e 13.9.1 do
edital de abertura, para serem analisados (em conjunto com as informações oriundas da
consulta médica) por junta médica do Cebraspe.
3.4.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos
solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à
avaliação médica.
3.4.2 Serão aceitas cópias autenticadas em cartório dos exames laboratoriais e
complementares. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os exames médicos ou as cópias
autenticadas dos exames enviados pelos candidatos.
3.5 O candidato deverá comparecer aos exames biométricos e à avaliação médica com uma
hora de antecedência, na data, no local e no horário divulgados na consulta de que trata o
subitem 3.3 deste edital. Após isso, o candidato não poderá ser submetido ao exame clínico
e nem entregar os referidos exames.
3.6 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames
biométricos constantes dos subitens 13.8 e 13.9 do edital de abertura o candidato será
considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”.
3.6.1 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no
horário previstos para a realização da avaliação médica, divulgados na consulta de que trata
o subitem 2.3 deste edital.
3.6.2 Também será eliminado aquele candidato que:
a) deixar de entregar os exames constantes dos subitens 13.8 e 13.9 do edital de abertura, os
exames faltantes ou os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou
de forma incompleta na fase recurso;
b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas
especializadas, diferentes dos previstos nos subitens 13.8 e 13.9 do edital de abertura,
quando solicitados pela junta médica do Cebraspe.
3.7 Em todo laudo médico, exame laboratorial, complementar e(ou) biométrico, deverá
constar o nome completo do candidato, o número do RG e do CPF, bem como a assinatura,
a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável.
3.7.1 A inobservância ou a omissão de qualquer dos dados referidos no subitem 13.11.1 do
edital de abertura dará motivo para se considerar o laudo, o exame laboratorial, o exame
complementar e(ou) exame biométrico como inautêntico, consequentemente resultando na
eliminação do candidato.
3.7.2 Não será admitida a substituição do laudo médico por atestado médico ou qualquer
outra forma de manifestação médica.
3.7.3 Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas,
em complementação à avaliação clínica.
3.7.4 Os exames laboratoriais e complementares terão validade de 180 (cento e oitenta) dias.
3.7.5 Em nenhuma hipótese haverá uma segunda chamada para apresentação de exames e
laudos, solicitados para a realização dos exames biométricos e da avaliação médica, salvo
nos casos de exame de raio-x e teste ergométrico em caso de candidata gestante, havendo
contraindicação médica, cuja entrega posterior deverá ocorrer no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional.
3.8 A junta médica poderá solicitar, ainda, na fase de recurso, a entrega de exames faltantes,
de exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma
incompleta.
3.8.1 A junta médica poderá solicitar para fins de elucidação diagnóstica, a entrega de
outros exames laboratoriais e de diagnóstico médico especializado além dos previstos nos
subitens 13.8.1 e 13.9.1 do edital de abertura.
4 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO
CORONAVÍRUS
4.1 Por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial e dos exames biométricos e
avaliação médica, e tendo em vista as medidas de proteção à transmissão do coronavírus
adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:
a) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de realização da
avaliação e dos exames, observado o subitem 4.5 deste edital;
b) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva em
frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e dos
banheiros;
c) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e
entre membros da equipe de aplicação nas salas de realização da avaliação e dos exames;
d) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos
candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos ou de
qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua
máscara, caso estiver utilizando-a, de modo a permitir a visualização do seu rosto —
concedendo-se somente ao candidato a manipulação de sua máscara —, mantendo-se o
distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou
membro da equipe de aplicação;
e) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto estiver
dentro dos locais de aplicação;
f) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da avaliação e dos exames
para evitar aglomeração.
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4.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando máscara,
protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis (macacão
impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou semitransparente),
óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos,
independentemente da higienização a ser feita pela equipe do Cebraspe. O candidato
também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, desde que esse
recipiente seja transparente.
4.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não
poderão ser compartilhados entre os candidatos.
4.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos candidatos,
exceto na forma do subitem 4.2 deste edital.
4.5 Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local
de realização das fases, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu ingresso aos
locais de realização. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua
chegada aos locais de realização, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada uma
segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com
temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para realizar
as provas em sala especial.
4.6 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de
circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
4.7 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em
embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro
dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
4.8 O candidato que informar, nas datas de realização das fases, que está acometido pela
Covid-19 não poderá realizá-las.
4.9 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais de
prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponíveis no endereço eletrônico
www.cebraspe.org.br.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos
contra o resultado provisório na prova prática de digitação estarão à disposição dos
candidatos a partir da data provável de 27 de abril de 2022, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao.
5.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação
e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das
justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento.
5.3 O edital de resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica será
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, na data provável de
24 de maio de2022.
YURY PEREIRA FERNANDES

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022
Processo: 00055-00099215/2021-95. UASG 926142. Comunico a revogação do aludido
pregão no interesse da Administração. Objeto: aquisição de materiais promocionais
personalizados, para atender necessidade do Departamento de Trânsito do DF DETRAN/DF, de acordo com as especificações e quantificações estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo A do Edital. O Diretor-Geral Interino comunica que o Pregão Eletrônico
nº 10/2022 está REVOGADO por interesse da Administração, conforme artigo 49, § 3º da
Lei 8.666/93 c/c art. 109, I, "c", com ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
THIAGO GOMES NASCIMENTO
Diretor-Geral, Interino

SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022
Processo: 04026-00003428/2022-72. DA ESPÉCIE: Extrato do Contrato de Aquisição de
Bens nº 003/2022 - SEAPE- DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SEAPE e a empresa
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95. DO
OBJETO: a contratação de empresa especializada para a disponibilização de 03 (três)
assinaturas para acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela
Administração Pública; DO VALOR: o valor do Contrato é de R$29.625,00 (vinte e nove
mil seiscentos e vinte e cinco reais), Nota de Empenho: 2022NE00189 de 28/03/2022, DA
EXECUÇÃO: disponibilização de 03 (três) assinaturas para acesso à ferramenta de
pesquisa e comparação de preços praticados. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 13/04/2022. DOS SIGNATÁRIOS: pelo
Distrito Federal: WENDERSON SOUZA E TELES, Secretário de Estado de Administração
Penitenciária do Distrito Federal e pela empresa: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS,
Representante legal.
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