BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
EDITAL Nº 3/CP-31 - BRB, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA O EMPREGO DE ADVOGADO, DE NÍVEL SUPERIOR
LOCAIS PARA A APLICAÇÃO DAS PROVAS

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 públicos os locais, a data e o horário de aplicação das provas objetivas
e discursivas do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o emprego
de Advogado, de nível superior, conforme a seguir.

1 Ficam convocados todos os candidatos inscritos no presente certame, conforme local, data e horário a seguir.
2 As provas serão aplicadas no dia 8 de setembro de 2019, com início às 13 (treze) horas - horário de fechamento
dos portões e início da aplicação das provas.
3 As provas serão aplicadas nos seguintes locais, no Bairro da Asa Sul, em Brasília/DF: Sigma Centro
Educacional (unidade 912 Sul) – SGAS Quadra 912 Conjunto A – Av. W-5 Sul – CEP 70.390-120; UPIS – União
Pioneira de Integração Social - SEPS Quadra 712/912, Conjunto A – Portaria Central – Av. W-4 Sul – CEP 70.390125.
4 As provas terão a duração de 5 (cinco) horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão ótico de
respostas da prova objetiva e das folhas de respostas da prova discursiva.
5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima
de 1 (uma) hora, quando os portões serão abertos.
6 Os horários mencionados no presente edital obedecerão ao horário oficial de Brasília/DF.
7 É obrigação do candidato acessar o endereço eletrônico http://www.iades.com.br e retirar o seu Comprovante
de Inscrição com a indicação do seu local de prova (escola, bloco e sala), que encontra-se disponível para
visualização e download. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta
individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

8 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no 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, e retificações posteriores.
9 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br.
CYNTHIA VIEIRA FERREIRA DE FREITAS
Superintendente
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