BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
EDITAL Nº 7/CP-32 - BRB, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA O EMPREGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RELAÇÃO DE CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

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 convocação dos candidatos para a avaliação biopsicossocial
do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o emprego de Analista
de Tecnologia da Informação, de nível superior, conforme a seguir.
1

DA

CONVOCAÇÃO

PARA

A

ETAPA

DE

AVALIAÇÃO

BIOPSICOSSOCIAL

POR

EQUIPE

MULTIPROFISSIONAL

1.1 Os candidatos convocados para a avaliação da prova discursiva aprovados e relacionados no item 2 a seguir,
ficam convocados para a etapa de avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional, que
analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, conforme procedimentos a seguir.
1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará:
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades; e
d) a restrição de participação.
1.3 Os candidatos convocados deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório), emitido no máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a
espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, e, se for o caso, de exames
complementares específicos que comprovem a deficiência.
1.3.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo IADES por ocasião da realização
da avaliação biopsicossocial.
1.3.2 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame
audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado no máximo nos 12 (doze) meses
anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial.
1.3.3 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido no máximo nos 12 (doze) meses anteriores
à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com
e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos.
1.4 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião
da avaliação biopsicossocial, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), que
apresentar laudo emitido em período superior a 12 (doze) meses anteriores à data de realização da avaliação
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biopsicossocial ou que deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.3.7.4 e 5.3.7.5 do Edital
Normativo, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda,
o que não comparecer à avaliação biopsicossocial.
1.5 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do emprego são verificadas no momento de realização
da avaliação biopsicossocial.
2 DA REALIZAÇÃO DA ETAPA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

2.1 A etapa de avaliação pericial por equipe multiprofissional será realizada no dia 24 de setembro de 2021, na
Clínica Expertise – Perícia, Medicina e Segurança do Trabalho e Consultoria Médica, localizada na SEPS Quadra
714/914, Bloco D, Salas nº 221 a 224, 2º Andar - Ed. Sabin - Asa Sul - Brasília – DF – CEP 70.390.145, conforme

horários para comparecimento/credenciamento a seguir:
2.1.1 TURMA 1 - dia 24/09/2021 (sexta-feira), às 14h: 281107383, HANIEL HUAM MACEDO FERREIRA;

281102898, KEVIN HENRIQUE PEREIRA MARINHO; 281106567, MOISES DE MORAIS HENRIQUES;
281108093, LUISA MENEZES DE MATTOS; 281100446, MARCELLO ANTONY MARTINS RIBEIRO.
2.1.2 TURMA 2 - dia 24/09/2021 (sexta-feira), às 14h15: 281104928, CARLOS ANDRE DE SOUZA; 281108141,

FELIPE BINCOLETO DE SOUSA SANTOS; 281102816, IGOR DE DEUS DE MENDONCA; 281101168, LUCAS
AZEVEDO NUNES; 281107149, ICARO RAMIRES COSTA DE SOUZA; 281106777, SARAH GEYCE DE
MEDEIROS PEREIRA.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O resultado preliminar da etapa de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional do concurso público
para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o emprego de Analista de Tecnologia da
Informação será divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, oportunamente, após a análise dos documentos e avaliações feitas pela equipe

multiprofissional.
Lucyane Fraim de Lima
Superintendente de Estratégia e Desenvolvimento de Pessoas
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