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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA PARA CATEGORIAS DO CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a realização 
de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de 
nível superior e de nível médio do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
a que se refere o Edital nº 03/2018 de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal na edição de 30/05/2018, 
RETIFICA: 
 
CAPÍTULO 4. DAS INSCRIÇÕES 
ITEM 4.1.2 
Leia como se segue, e não como constou: 

4.1.2  Em conformidade com o Decreto federal nº 8.727, de 2016, fica assegurada a 

possibilidade de uso do “nome social” à pessoa transexual ou travesti durante o concurso, 

nos termos do item 4.25.2 deste Capítulo. 

 

CAPÍTULO 5. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
ITEM 5.2.1.1 
Leia como se segue, e não como constou: 

5.2.1.1 Os candidatos com deficiência aprovados serão nomeados na vaga que for múltiplo de 

cinco, observadas as nomeações já ocorridas no concurso, e obedecerá ao disposto na 

Decisão Normativa n.º 01/2018 - TCDF. 

 
CAPÍTULO 15. DOS RECURSOS 
ITEM 15.13 E ITEM 15.14 
Leia-se como segue e não como constou: 
15.13 A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação 

previsto no edital do concurso público, ou seja, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) 
questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos 
presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 

15.14  No que se refere à Prova Discursiva, a pontuação e/ou classificação apresentada nos 
resultados preliminares poderão sofrer alterações em função do julgamento de recursos 
interpostos, podendo haver exclusão ou inclusão de candidatos.  
15.14.1 A anulação de questão, inteira ou parte (item), implica ajuste proporcional 

ao sistema de pontuação previsto, ou seja, o(s) ponto(s) relativo(s) à 
questão ou à parte da questão (item) eventualmente anulada será atribuído 
a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de 
formulação de recurso. 

 
Demais informações permanecem inalteradas.  

 
Deputado JOE VALLE 

Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal 


