
 

Edital No 2/CP-31-BRB, de 28 de maio de 2019 – Retificação - Concurso Público CP-31 – BRB    Página 1 de 2 

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. 
EDITAL Nº 2/CP-31 - BRB, DE 28 DE MAIO DE 2019 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
PARA O EMPREGO DE ADVOGADO, DE NÍVEL SUPERIOR 

RETIFICAÇÃO 

 

O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., considerando a autorização do Conselho de Administração e Diretoria 

Colegiada, e em conformidade com o disposto na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, e suas 

alterações, no Decreto Distrital no 21.688, de 7 de julho de 2000, e suas alterações, e  no  Decreto  Distrital no 

28.690,  de 17 de janeiro de 2008, torna pública a retificação do Edital Normativo no 1/CP-31 - BRB, de 16 de 

maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 17 de maio de 2019, conforme a seguir. 

 

1 EXCLUIR, em sua integralidade, o item 13 - DA AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E DE 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 
2 EXCLUIR o subitem 14.7. 
3 ALTERAR a redação do subitem 14.8, que passa a ser a seguinte: “Os candidatos aprovados em todas as 
etapas do concurso público serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da soma das pontuações 
finais obtidas na prova objetiva e na prova discursiva”. 
4 ALTERAR a redação do subitem 19.7, que passa a ser a seguinte: “O acompanhamento, por parte do 
candidato, das convocações para contratação poderá ser feito por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e 
do sítio do BRB na internet, no endereço: http://portal.brb.com.br/para-voce/sobre-o-brb/concursos”. 
5 ALTERAR a redação do subitem 19.8, que passa a ser a seguinte: “Todas as convocações e os avisos emitidos 
após a conclusão das provas, que se referirem aos procedimentos pré-admissionais e de contratação, serão 
enviados, via postal, ao endereço do candidato constante no seu cadastro de inscrição no concurso público, 
junto ao IADES”. 
6 EXCLUIR os itens 22 e 25 do ANEXO II – CRONOGRAMA. 
7 ALTERAR as redações dos itens 29, 30 e 31 do ANEXO II – CRONOGRAMA, que passam a ser as seguintes: 
 

Item Evento Período 

29 
Divulgação do resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que 
se declararam com deficiência (PcD). 

1o/novembro/2019 

30 
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da perícia médica 
dos candidatos que se declararam com deficiência (PcD). 

4 a 18 
/novembro/2019 

31 
Divulgação do resultado final da perícia médica dos candidatos que se 
declararam com deficiência (PcD). 

22/novembro/2019 

 
8 Após as alterações feitas acima, RENUMERAR os itens do Edital Normativo da seguinte forma: 
a) o item 14 passa a ser o item 13 e, assim, sucessivamente, alterando-se, inclusive, a numeração dos subitens 

e as indicações remissivas; 



 

Edital No 2/CP-31-BRB, de 28 de maio de 2019 – Retificação - Concurso Público CP-31 – BRB    Página 2 de 2 

b) alterar a terminologia “CAC-IADES (ver item 20)” para “CAC-IADES (ver item 19)” nos subitens 6.4, 6.11, 
7.9.1, 7.12 e 8.7; 
c) o novo subitem 13.8 passa a ser o subitem 13.7 e, assim, sucessivamente, até o novo subitem 13.9, que 
passa a ser o subitem 13.8; e 
d) DO ANEXO II – CRONOGRAMA: 
d.1) os itens 23 e 24 passam a ser os itens 22 e 23, respectivamente; e 
d.2) os itens 26 a 35 passam a ser os itens 24 a 33, respectivamente. 
 
 

Léa Rodrigues Paes Leme 

Superintendente de Gestão de Pessoas em Exercício 


